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Değerli Okurlarımız,

Çerkes Sürgün ve Soykırım'ının 150. yılında yine dolu dolu bir

içerikle karşınızdayız.

Dergimizin bu sayısında 150. yıl nedeniye yapılan etkinliklere ge-

niş yer verdik. Çerkes Sürgün ve Soykırım Anavatanda ve dias-

porada büyük etkinliklerle anıldı. Hemen hemen her bölgede her

dernekte sürgün anma programları gerçekleştirildi. Kafkasya'daki

cumhuriyetlerimizde ve dünyanın her yerinde Çerkeslerin olduğu

ülkelerde özenle anma programları gerçekleştirildi. Federasyon

ve demeklerimizin yaptıkları etkinlikleri sınırlı sayıdaki sayfalarımız-

da olabildiğince geniş bilgilerle sizlere ulaştırmaya çalıştık.

Ayrıca Rusya Federasyonu tarafından Soçi'de yapılan Olimpiyat-

lar öncesinde, Federasyonumuzun yapmış olduğu etkinliklerle

ilgili geniş bilgiyide sayfalarımıza taşıdık.

Bilindiği üzere 2012 yılında ilkokullarda seçmeli dersler listesine

Adigece seçmeli dersi de eklenmişti. 2013-2014 eğitim yılında

Kayseri-Pinarbaşı Karakuyu İlköğretim Okulu'nda ve Karseri Mer-

kez Şehit Aziz Özkanİlköğretim Okulu'nda açılan Adıgece sınıfla-

rının öğretmenleriile sizler için birer söyleşi yaptık. Mevcut durum

hakkında ayrıntılı bilgiler veren bu söyleşileri ilgi ile okuyacağınızı

umuyoruz.

Düzce Üniversitesinde açılan Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümünün

tanıtımlarını Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın'ın kaleminden bilgilerinize

sunduk. Düzce Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde

açılan, bizim için oldukça önem arzeden bu bölümler şimdi yeni

öğrencilerini bekliyor. Umarız daha çok öğrenci bu bölümleri se-

çer ve Anadil çalışmalarıile ilgili umutlarımızı arttırırlar.

Umutlarımıza umut katan çok güzelbir gelişmeyle ilgili ayrıntıları

da sunuyoruz bu sayımızda sizlere. Adana derneğimiz 3-5 yaş

arası çocukların anadilleri ve kültürleriile yetişebilecekleri bir ana-

okulu açtı Türkiye'de ilk kez. “Kafkas Anaokulu”... Bu harika ge-

lişmeile ilgili Adana dernek başkanımız İsa Elagöz ile bir söyleşi

yaptık sizleriçin.

Anavatandan çok değerli bilimadamımız Bırsır Batırbiy ile sizler

için yaptığımız röportaj da anadil ve önemi konusunda çok önemli

ayrıntılar ve bilgiler içeriyor, beğeneceğinizi umuyoruz.

Her sayımızda olduğu gibi araştırma, görüş düşünce, gezi, köy

tanıtımlarımız, şiirler ve anavatandan anadilde yazılar ile sizleri

başbaşa bırakıyoruz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...
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stanbul'dan gelen dernek yöneticileri, üyeleri, binlerce Çerkes ve Çerkes dostları, İstanbul Kartal Sürgün Anıtı önünde atala-

Jrımızın yaşadığı trajediyi anmak ve sorunlarımızın çözümüiçin taleplerimizi haykırmak üzere 24 Mayıs günü toplandı.

tkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanında kurulu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) üyesi derneklerin yöneticileri ve

üyeleriile birlikte Federasyonumuzun üyesi olmayan dernek ve kuruluşların üyeleri de katıldı.

Ellerinde pankart, döviz ve binlerce bayrakile katılımcılar, Kartal Trabzonspor Tesisleri önünde kortej oluşturdu. Anavatandan gelen

misafirlerin de hazır bulunduğu kortej, CHP Milletvekilleri Engin Özkoç ve Faik Tunayile Kartal Belediye BaşkanıAltınok Öz'ün katı-

lımlarıyla yürüyüşüne başladı. Çerkeslere yakışan bir düzen içinde ve sloganlar eşliğinde yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş sonrasında

Sürgün Anıtı'na ulaşıldı. Korteje çevrede bulunan vatandaşlar tarafından büyükilgi gösterildi.

 



 

 

  21 Mayıs etkinliklerine her zaman destek veren Hümeyı

ve Mesut Zorlu'nun sunumlarıyla Sürgün Anıtı yanında kurulan

sahne programına geçildi.

Çerkes Soykırım ve Sürgünü'nde yaşamını kaybedenleriçin bi

dakikalık saygı duruşuyapıldı ve yaşamını kaybedenleriçin du-

alar okundu. Etkinliğe katkıda bulunanlara ve desiek vereniare

teşekkür edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

e Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın mesajları okundu.

KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya açılış Konuşmasına

Soma'da yaşanan maden faciasında yaşamını kaybedenlere

başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek başladı. Atalarımızın

yaşadığı trajedi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Aslank:

ya; “Bugün burada, Çerkes Soykırım ve Sürgünü'nün, Rusya veve

Türkiye başta olmak üzeretüm ülkeler tarafından tanınmasını,

uğradığımıze haksızlıkların telafi edilmesini talep etmek

için toplandık. Muhataplarımız Çerkes Sorunu'nunvarlığını kabul

etmelidir. Sonun tarihsel boyutları ve günümüze yansımaları

Rusya, Türkiye yetkilileri ve Anavatan-Diaspora Çerkes temsilci-

lerinin katılımı ile uluslararasi görüşmelerde ele alınmalıdır” dedi.

21 Mayısların günümüzde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleş -

tirlmesi noktasına, Federasyon ve Dernekklerimizin dayanışma-

sı ile ulaşıldığını belirten Aslankaya, bı

Mayıs etkinliği düzenleyen

i Türkiyeevde

demeklerimiz ayfi ayr

  

     
verdiğini   

 

günlerde

gündeme geleceğini söy-

edi. Anavatandan ge-

ieen misafirler adına DÇB

Başkan Yardımcısı Hatit-

se Muhammed konuşma

yaptı. Sunucular tarafın-

dan okunan metinlerde

Çerkes Soykırımı ve Sürgünüile geçmişte ve günümüzde yaşa-

nanlar konusunda bilgi verildi.

Ağıtların okunması sırasındayakılan meşaleler eşliğinde denize

Bine yakın meşale ile düzenlenen

uvgulu anlar yaşatan Sürgün Anıtı Yürüyü-

çelenk ave haraniillei Diril

 

24 Mayis Çerkes Soykinm ve Sürgünü Anma Etkinliği organi-

eği İste vedaki KAFFED üyesi dermek-

okratik Çerkes Hareketiile katkıda

a ieşekkür ederiz.



 

 
21 Mayıs 2014, Çarlık Rusyası'nın kolonyalist politikaları ve stra-

tejik hedefleri doğrultusunda Çerkes halkına uyguladığı Soykırım

ve Sürgünün 150. yıldönümüdür.

21 Mayıslar insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden birinin

anıldığı gündür. Çerkeslerin güzel ve zengin yurdu Kafkasya

tarihinde sürekli güçlü orduların saldırılarına maruz kaldı. Bu sa-

vaşların en uzun ve acımasız olanı 1763-1864 yıllarında süren

Rus-Kafkas Savaşları'dır. Bu savaşlar süresince 500.000'den

fazla Kafkasyalının öldüğü tahmin edilmektedir. Eşitsizler ara-

sında 101 yıl süren kanlı savaşlar ve yaşanan Soykırım, 21 Ma-

yıs 1864'de Soçi yakınlarında Kbaada Vadisi'nde (Krasnaya

Polyana) Çerkeslerin yenilgisi ile sonuçlandı ve Çarlık Rusyası

Kafkasya'yı tamamen işgal etti.

Çarlık Rusyası'nın “etnik temizlik” kararı ile 1.500.000 civarında

Çerkes, yurtlarından kopartılarak Osmanlı topraklarına gönderil-

mek üzere, Tuapse, Soçi ve Sohum gibi liman kentlerine top-

landı. Yüz binler gemilerle başta Varna, Samsun, Sinop ve Trab-

zon olmak üzere Osmanlı kentlerine hırçın Kara Deniz üzerinden

nakledildi. Köhne gemilerle yola çıkarılan atalarımızın yaklaşık

üçte biri, yollarda ve yerleştirildikleri bölgelerde, hastalık, açlık ve

kötü yaşam koşulları nedenleri ile hayatlarını kaybetti. Osmanlı

topraklarına ulaşabilenler, belli bir iskan politikası çerçevesinde,

geniş Osmanlı coğrafyasına dağıtıldı.

Çerkes Soykırım ve Sürgünü, insanlık tarihinin en acı ama en az

bilinen trajedilerinden birisidir.
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Savaşta görev almış olan bir Rus görevli bizzat şahit olduklarını

daha sonra şöyle anlatmaktadır: *...İnsanın tüylerini diken diken

seden bir sahne hiç gözlerimin önünden gitmiyor. Pek çoğu ço-

cuk, kadın ve yaşlı insanlardan oluşan cesetler ortalığa dağılmış

bir haldeydi ve bu cesetlerin çoğunu köpekler parçalamışlardı.

İnsanlar açlık ve hastalıktan o kader bitkin düşmüşlerdi ki çoğu

yaşarken köpeklere yem olmama gayreti içerisinde can deri-

ne düşmüştü. Sağ kalanlar ölenleri düşünecek ve mezar kazıp

onları gömebilecek durumda değillerdi. Onları bekleyen son da

bundan pek tarklı değildi.”

Çerkesler, atalarının yaşadığı trajediyi ve anayurtlarını hiç bir Zza-

man unutmadılar.

Cennet gibi bir vatan ile ödüllendirilmiş olan atalarımız, bunun

bedelini zamanın iki emperyal gücü olan Çarlık Rusyası ve Os-

manlı İmparatorluğu'nun genişlemeci politikalarına maruz kala-

rak ödedi. Bu engellenemez karşılaşmanın neden olduğu kanlı

savaşlar sonrasında halkımızın nüfusunda ve coğrafisınırlarında

sürekli azalmalar oldu. Tarihçiler tarafından, “hapishanesi olma-

yan toplum” olarak tanımlanan halkımızın büyük bölümü, 150

yıldır sürgün hayatı yaşıyor.

Tarihçe

Rusya Çarlığı Altınordu Devleti'nin yıkılmasıyla bu devletin bo-

yunduruğundan kurtuldu ve kısa zamanda yayılmacıbir politika

benimsedi. Çalık Rusyası'nın yayılması Kafkasya'ya ulaşınca,

dünyanın tanık olacağı en zalimce savaşlardan biri olan Rus-

Kafkas Savaşları başladı. Rusların nihai hedefi Kara Deniz İi-

manlarını ele geçirmekti. Böylece sıcak denizlere inmeyi ve

Hindistan'a yönelik uzun vadeli planlarını gerçekleştirmek için

Kafkasya'yı kontrolaltına almayıistiyordu.

Rusya, 1552 yılında Kazan'ı ve 1556 yılında Astrahan'ı işgaletti.

Hazırlık savaşları olarak adlandınılabilecek olan bu dönemdeki

savaşlar 1782 yılına kadar tam 206 yıl sürdü. Artık Rusya'nın

önünde sadece Kafkasya kalmıştı. 1763 yılında Çarlık Rusya-

sı, Kafkasya'nın işgali amacı ile bugünkü Mezdok bölgesinde

kaleler inşaetti. Bu nedenle 1763, Rus-Kafkas Savaşları'nın

başlarığıcı olarak kabul edilmektedir. Kabardey Prensleri 2. Ka-

terina'danbu uygulamaların durdurulmasınıistedilerse de kar-
şılık bulamadılar ve 1764'e girildiğinde artık geri dönülmez bir

Ğupi Suphi

 

süreç başlamış oldu. 1557 yılında yapılan dostluk anlaşması

askıya alındı ve Çarlık hükümeti Kafkasyalıları “Çar'ın mutlak ik-

tidarına başkaldıran asiler” olarak ilan etmeye başladı.

Belgrat Anlaşması'na rağmen Rusya, Kuzey Kafkasya içlerine

girmeye ve girdikleri yerlere Kazak ve Rus köylülerini yerleştir-

meye başladı.

Osmanlı İmparatorluğu ise hiçbir idari hakimiyetinin olmadığı

Kafkasya'yı sürekli Rus Çarlığı ile yaşadığı savaş ve anlaşmalara

konu etti:

*1739 Belgrat Anlaşması sonucunda; Orta Kafkaslar'da önemli

dağ geçitlerini kontrol eden ve korumasıaltında tuttuğu Kabar-

dey Bölgesinden çekilmeyi ve burasını tarafsız bir bölge olarak

tanımayı kabul etti.

“1768-1774 Osmanlı- Rus Savaşı'nı sona erdiren Küçük Kay-

narca Anlaşması'na göre; Orta-Kuzey Kafkasya'da Osmanlı

Devleti ile Rusya arasında tarafsız bir bölge olan Kabardey Rus-

ya tarafından ilhak edildi.

*14 Eylül 1829 tarihli Edirne Anlaşması'na göre; Osmanlı Dev-

leti, Çerkesya üzerindeki tüm haklarını, bu arada Kuban Irmağı

ile Bzıb Irmağı arasındaki Kara Deniz kıyı kontrolünü Rusya'ya

devretti. Çerkesya'daki Anapa ve Sucuk-Kale (şimdiki Novoros-

© GümSi

 



  

siysk) liman ve kaleleri dışında, Poti Limanı, Ahıska ve Ahilkelek

de Rusya'ya bırakıldı.

Bu anlaşmaların sonuçları, Çarlık Rusyası'nın Kafkasya Üzerinde

daha çok hak iddia etmesine neden oldu. Oynanan oyun gayet

basitti, Rusya sıkıştığında, aslında sahip olmadığı Çerkesya'yı

Osmanlı'ya terk etmekte, böylece belli bir zaman sonra yine

aynı şekilde Osmanlı, egemen olmadığı Çerkesya'yı Rusya'ya

vermek zorunda kalmaktaidi.

Dönemin başka bir aktörü olan İngiltere'nin politikası ise Lord

Palmerston tarafından şöyle ifade edilmiştir; “Sayın Lordlarım,

Çerkesleri kendi başlarına büyük felaketlerle baş başa bıraktığı-

mız doğrudur. Oysa,biz onlardan yardım istedik ve onları büyük

fedakarlık ölçüsünde de kullandık...”

Diaspora Yaşamı

Osmanlı topraklarına ulaşabilen Çerkesler, İmparatorluk sınırları

içerisindeki Anadolu ve Rumeli topraklarına yerleştirildi. Ancak

Rumeli'ye yerleştirilenler, 1877-1878 yılındaki Osmanlı-Rus Sa-

vaşı'nın (93 Harbi'nin) ardından yeniden Anadolu, Suriye, Ürdün

ve Filistin'e sürgün edildiler.

Anadolu coğrafyasında Çerkesler, Güney Marmara'da, İstan-

bul'dan başlayıp İzmit, Adapazarı, Düzce, Bursa, Balıkesir ve

Çanakkale bölgesine yerleştirildiler. Yerleşimin diğer bir kolu

da Kara Deniz bölgesinde Sinop-Samsun'dan başlayarak Ür-

dün-Amman'a uzanmış hat üzerinde, Samsun, Amasya, Tokat,

Yozgat, Çorum, Sivas, Kayseri, Maraş, Adana ve Hatay bölge-

lerinde yoğunluk kazandı.

Yaşanan Sürgün sonrasında Osmanlının geniş coğrafyasına da-

ğıtılmış Çerkesler, Osmanlı yıkılırken imparatorluk sonrası yaşa-

nan ulus devletleşme sürecinde, yeni sürgünler ve kimlik sorunu

ile karşı karşıya kaldılar. Farklı ulus devlet sınırları içinde kalan

ve bulundukları ülkelerin ulus kimliklerini benimsemek baskısı

altında bırakılan Çerkeslerin kendi kimliğiile söz konusu ülkenin

ulus kimliği arasında ciddi gerginlikler yaşandı. Tarihin bilinen

ilk dönemlerinden beri kendi coğrafyasında varlığını sürdürmüş

olan Çerkeslerin büyük çoğunluğu, başka topraklarda “yaban-

cı-muhacir” olmaya zorlandılar. Ve kendileri için yabancı olan

deneyimleri ya da süreçleri anlamak, kabul etmek ve de onlara

uyum sağlamak zorunda kaldılar. Başka toplumların yaşamla-

rında “öteki” olmayı ağır bedeller ödeyerek öğrendiler.

Sürgünle yaşanantarihsel kırılma bu toplumun sadece geçmi-

şini değil, geleceğini de etkilemiş ve sonuç olarak Çerkesler,

kendi topraklarında uluslaşma sürecini tamamlayamadan, bu

süreci yaşayan başka ulus devletlerin milliyetçi baskılarına ma-

ruz kalmıştır.

Sürgün ve diaspora yaşamı, acı dolu sahneler ve derin yaralar-

la halkımızın belleğinde travma yaratmıştır. Kafkasya'nın büyü-

İÜ coğrafyası, korunması gereken toplumsal değerler, akıllara

kazınan sürgün anıları, kısaca var olmak adına verilen çabalar,

şiirsel bir havaya dönüşmüştür. Ve Çerkeslerin tarihi, anavatana

dönene dekbir karanlığı, özlemive acıyı anlatan ağıtlara dönüş-

müştür ve muhatapları adım atmadıkça öyle kalacaktır.

Üni Bahatdk

ğe

 



Çabamız

Ünlütarihçi Kemal Karpat diyor ki: “Çer-

kesler Rusların önünden kaçmış halklar

değildir. Tarihte örneği olmayan bir vatan

savaşı vermiş ve kaybettiği için de ülkele-

rinden zorla çıkartılmış bir halktır. Bu olaya

ben göç dediğime bakmayın aslında sür-

gün kavramı da zayıf kalır ancak soykırım,

katliam bu olayların karşılığı olabilir. Dias-

porada yaşayan siz Çerkesiere çok büyük

iş düşüyor. Hep birlikte, ekonomik yardım-

laşma da sağlayarak tarihin kaydettiği bu

en büyük haksızlığı dünya kamu oyunun

önüne taşımalısınız, buna mecbursunuz...”

Soykırım insanlığa karşı işlenen en büyük

suçlardan biridir. Gelecekte yeni soykırım-

ların gerçekleşmesini engellemek için geç-

mişte gerçekleşen soykırımların tanınması

ve soykırıma uğrayan halkların haklarına

saygı duyulmasıve haklarının iadesi gerek-

lidir. Geçmişteki suçların tanınması soykırı-

mı engelleyecek ve durduracak siyasiira-

denin oluşturulmasıiçin zorunludur.

9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler, “Soy-

kırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalan-

dırılmasına Dair Sözleşme'yi kabul etti.

Sözleşmeye göre, ulusal, etnik, ırksal veya

dinselbir grubu, kismen veya tamamen or-

tadan kaldırmak amacıyla işlenen fiillerden

her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur.

* Çarlık Rusyası, Kafkasya'yı işgal ederek,

Çerkeslerin tarihi topraklarını ellerinden al-

mıştır.

* Çarlık Rusyası, 1763-1864 Savaşı süre-

since Çerkesleri sistemli olarak katliama ve

etnik temizliğe tabi tutmuştur.

* Rus Çarı ve komutanlarının bu konuda

açık emirleri vardır.

* Çerkes soykırımında yaşamını kaybeden-

lerin sayısı, yaklaşık 500.000 ve sürgün

edilenlerin sayısı ise 1,5 milyondur. Sürgün

edilenlerin de üçte biri sürgün yollarında

hayatını kaybetmiştir.

* Çerkes halkının tüm dünyada dağınık şe-

kilde asimilasyona maruz kalması, Çarlık

Rusya'sının uyguladığı “etnik temizliğin”

sonucudur.

Çabamız, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nü,

Türk ve Dünya kamuoyuna anlatmaktır.
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Taleplerimiz

* Rusya Federasyonu, Türkiye ve diğer devlet-

ler tarafından “Çerkes Soykırım ve Sürgünü”

tanınmalı ve Rusya Federasyonu Çerkeslerden

özür dilemelidir.

” Rusya Federasyonu, Çerkes halkına yaşadık-

ları ülkelerin vatandaşlığını içeren çifte vatan-

daşlık vermelidir.

* Rusya Federasyonu, Çerkes halkının tarihsel

anayurduna dönmesi için yasal zemin sağla-

malıdır.

* Türkiye'deki diğer halklar gibi Çerkesler de in-

kar ve asimilasyonpolitikalarının kurbanı olmuş-

tur. Toplumsal barışın inşası için Türkiye'de ya-

şayan tüm farklı kimliklerle beraber Çerkeslerin

de dillerini, kültürlerini, kimliklerini yaşayabilmek

ve yaşatabilmesi adına tüm kolektif hakları ta-

nınmalı ve var olan yasal engeller kaldırılmalıdır.

Çerkesler, yaşadıkları tüm ülkelerin, özellikle

Rusya ve Türkiye'nin çağdaş ve güçlü ülke ol-

ması için her zaman önemli katkılarda bulun-

muşlardır. Çerkes kimliğine ve varlığına gös-

terilecek saygı, bu konudaki çabaların artarak

devam etmesini sağlayacaktır.

Çerkesler aynı zamanda Rusya, Kafkasya, Tür-

kiye ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan akra-

baları ile birlikte, bu ülkeler arasında bir barış

köprüsüdürve öyle de kalmak istemektedir.

Çerkesler geçmişi unutmadan hem kendileri

ve hem de diğer halklar için onurlu bir gelecek

istemektedir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

  

  

  

      

  

     

  

      

  

 



  

 

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 150. Yıl-

dönümü nedeniyle Kafkas Dernekleri Fe-

derasyonu tarafından Türkiye'de yaşayan

Çerkeslerin sorunları ve taleplerine ilişkin

kapsamlı bir bilgilendirme ve tanıtım faa-

liyeti yürütüldü, siyasi parti ve sivil toplum

kuruluşları temsilcileri ile çeşitli görüşmeler

yapıldı. Bu faaliyetler sonucu pek çok siya-

si parti ve sivil toplum kuruluşu Çerkeslerin

sorunlarına duyarsız kalmadıklarını vurgula-

yan ve acılarını paylaştıklarını belirten me-

sallar yayınladılar.

Bu mesajlar arasında en dikkati çekenler-

den biri, Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın

mesajıydı. Sayın Erdoğan, ilk kez geçen

sene yapılan 149. Yıl Anma Etkinlikleri kap-

samında bu konuda bir mesaj yayınlamış

ve Çerkeslerin acılarını paylaştığını belirt-

mişti. Daha kapsamlı olan bu yılki mesajda

“inkar, red ve asimilasyon döneminin geri

gelmemek üzere kapandığı” ve anadili “ko-

nuşabilme, öğrenebilme ve öğretebilme”nin

önemi özellikle vurgulanıyor.

150. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında ya-

yımlanan mesajlar ekteki gibidir.

 
 

 

Sayın Yaşar Aslankaya

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Büyük Çerkes Sürgünü'nün 150. yılı nedeniyle düzen-

lediğiniz Anma Etkinliğine davetiniz için teşekkür ede-

rim.

150. yılında bu elim hadiseyi bir kez daha hüzünle ha-

tırliyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, ülkemizde

barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan, Türkiye'nin

gelişip güçlenmesine büyük katkılar sağlayan Çerkes

vatandaşlarımızın tarihine, kültürüne, kimliğine ve hak-

larına sahip çıkmak amacıyla, büyük bir şuur içerisinde

sürdürdüğünüz çalışmaları memnuniyetle karşılıyorum.

Bu vesileyle, Çerkeslerin acısını paylaştığımı ifade edi-

yor, Anma Etkinliğine katılan değerli vatandaşlarımıza

selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı

   
     

Yaşar Aslankaya

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Büyük Kafkas Sürgünü'nün 150. yılını anma etkinlikleri

kapsamında yaptığınız nazik davet için teşekkür ediyo-

rum.

19 uncu Yüzyılın mazlum halklarından biri olan Çerkesler

için, Anadolu yenibir yurt olmuştur.

150 yıl önce yaşanan büyük facia, Çerkes halkının milli

hafızasında derin izler bırakmıştır. Temennim böyle fa-

ciaları hiçbir milletin bir daha yaşamamasıdır. Yarınların

daha güzel olması için, geçmişten çıkarılacak büyük

dersler vardır. Düzenlediğiniz etkinlik, bu noktada son

derece yararlı olacaktır.

Bu düşüncelerle Büyük Kafkas Sürgünü'nün 150. yılın-

da, sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün kardeş-

lerimi rahmetle anıyorum. Etkinliklerin başarılı geçmesini

diliyor, bütün katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Cemil Çiçek

TBMM Başkanı  
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24 MAYIS 2014

Sayın Yaşar Aslankaya

Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Başkanı

Büyük Çerkes Sürgünü'nün 150. sene-i devriyesinde, Çerkes

kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor,

acıları bir kez daha yürekten paylaşıyoruz.

İçinde bulunduğumuz geniş coğrafyanın tümhalkları gibi öz-

gürlüğüne, bağımsızlığına, inançlarına ve değerlerine aşkla

bağlı olan Çerkes kardeşlerimiz, 18. yüzyıl'da insanlık tarihinin

gördüğü en büyük zulümlerdenbirine maruz kaldılar ve sayısı

milyonları aşan şehit verdiler.

Hayatta kalanlar ise, doğup büyüdükleri toprakları terketmek

suretiyle uzun bir sürgüne mahkum bırakıldılar.

Çerkesler, bu coğrafyanın tüm halkları gibi, ortak bir kaderi

paylaştığımız kardeşlerimizdir. Türkiye'nin tarihi Çerkes kar-

deşlerimizle inşa edilmiştir; hiç kuşkusuz gelecek de hep bir-

likte inşa edilecektir.

77 milyon içinde, her bir kardeşimizin, kendi ana dilini, kendi

kültürünü, gelenek ve inançlarını muhafaza etmesi, kendisini

hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın bu ülkenin birinci sınıf vatan-

daşı olarak hissedebilmesi hükümet olarak uğruna mücadele

verdiğimiz bir hedeftir.

İnkar, red ve asimilasyon dönemi geri gelmemek üzere ka-

panmıştır.

Attığımız adımlarla, her bir kardeşimizin anadilini konuşabi|-

mesi, öğrenebilmesi ve öğretebilmesi teminat altına alınmıştır.

Öz be öz kardeşlerimiz, 77 milyonla birlikte bu vatan toprakla-

rının sahipleri olarak gördüğümüz Çerkes kardeşlerimizin acı

hatıraları hiç kuşkusuz bizim de acımızdır.

Çerkes kardeşlerimizin haklı mücadelesini gönülden destek-

liyor, bir daha böyle büyük acıların yaşanmamasıiçin, barışın

ve adaletin egemen olduğu bir dünya mücadelemizibirlikte

veriyoruz.

150. sene-i devriyesinde, Büyük Çerkes Sürgünü'nde ha-

yatını kaybeden şehitlerimizi; sürgünlerde ölen tüm Çerkes

kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yadediyor; Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı Çerkes kardeşlerimize ve dünya üzerindeki

tüm Çerkeslere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 21 Mayıs'ın

“Çerkes Soykırımı ve Sürgünü” olarak tanınması-

nın Çerkezler'in en doğaltalebi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut

başkanlığındatoplandı.

Yakut, bugün Çarlık Rusyanın Çerkesler'i

Kafkaslar'dan sürgün etmesinin 150. yıl dönümü

olduğunu anımsattı. Rus-Kafkas savaşlarının, tari-

hin en kanlı savaşlarındanbiri olduğunu ifade eden

Yakut, yüzlerce yıl süren savaşlarda 500 binden

fazla Kafkasyalı'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Anadolu ve Rumeli toprakları başta olmak Üzere

d0'tan fazla ülkeye sürülen Çerkesler'in dramının

güncelliğini koruduğunu dile getiren Yakut, şunları

kaydetti:

“Kafkas sürgünü, dünya tarihinin en trajik olayla-

rından olmasına rağmen, uluslararası anlaşmalarla

çerçevesi çizilmiş temel insan hak ve hürriyetle-

rinin karşılık bulamaması oldukça anlamlıdır. Sür-

gün ve soykırıma tabitutulan 1.5 milyon Çerkes'in

sorunlarına çözüm bulunamamış olması hepimizi

derinden üzmektedir. 5 bin yıldır yaşadıkları yüce

dağlardan ve engin topraklardan sürgün edilerek,

mallarını, mülklerini ve vatanlarını geride bırak-

manın, sürgün sırasında binlerce kişinin kaybı-

nın derin acısı içinde Anadolu'ya hüzünle ulaşan

Çerkesler'in geri dönme arzusu devam etmekte-

dir.”

Yakut, Kırım Tatarları'nın bu olayın dışında tutu-

lamayacağını ifade ederek; “Üzücüdür ki bugün
Kırım, insanlık dışı zulüm suçu faillerinin mirasçı-

ları tarafından bir kez daha uluslararası hukuk ve

insan haklarına aykırı bir şekilde işgal edilmiştir”

dedi. Kırım Tatarları'nın yok olma korkusunu ilik-

lerine kadar hissettiğini vurgulayan Yakut, Kırım

Tatarları'nın can ve mal güvenliğinden ciddi endi-

şe duyduklarını söyledi.

Yakut, “Ataları sirgün edilen halkların tekrar va-

tanlarına dönmeleri, temel haklar kapsamında

değerlendirilmelidir. Yaşadıkları ülkelerde çifte va-

tandaşlık verilmesi ve 21 Mayıs'ın Çerkes Soykı-

rımı ve Sürgünü olarak tanınması Çerkesler'in en

doğaltalepleridir” diye konuştu.

(Kaynak: TBMM websitesi, 21 Mayıs 2014)

 

 



 

 

 

Bundan 150 yıl önce Rus Çarı tarafından sürgün edilen Çer-

kesleri her yıl 21 Mayıs'ta anmaktayız. Tarihleri acılarla dolu

olan Çerkes kardeşlerimizin sürgün sırasındaki can kayıpları,

çektikleri çileler ve sonraki nesillerin kapanmayan yaraları ortak

acılarımızdır.

Cumhuriyet Halk Partisi her zaman mazlumların yanındadır ve

Çerkes yuritaşlarımızla dayanışma içindedir. Ülkemizdeki Çer-

kes diasporası Kurtuluş Savaşımızdan başlayarak Türkiye'nin

siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar

sağlamıştır. Bu güzide insanlarımızın toplumumuzu zenginleş-

tiren hizmetleri bugün de sürmektedir. Çerkes yurttaşlarımızın

sorunlarının çözümü ve beklenillerinin karşılanması eşit vatan-

 

 

   
 

Çerkesya halklarının 19. Yüzyıl'da yaşadığı büyük trajedinin

üzerinden 150 yıl geçti. 21 Mayıs 1864 günütarihe Çerkes soy-

kırımının simgesi olarak kazındı. Çarlık Rusyası, Kafkasya'nın

doğusunda, Dağıstan ve Çeçen-İnguş Bölgesi'nde, savaş bo-

yunca kadın, çocuk ayırmaksızın tam bir imha politikasıizle-

di. 1 milyonu aşkın Çerkes katledildi, daha fazlası vatanından

sürgün edildi. Sürgün, Karadeniz kıyısındaki Ubıh, Abaza ve

Adigelere uygulandı. 500 binin Üzerinde insan sürgün yolcu-

luğunda veilk yerleştikleri bölgelerde yaşamını yitirdi. Sadece

Trabzon'da 53 bin Çerkes öldü. Ubıhların dilini konuşabilen

kalmadı. Adıgelerin bir boyu olan Natuhayların adı bugün sa-

dece tarih kitaplarında kaldı.

Osmanlı ve Çarlık Rusyası, Çerkeslerin sürgün edilmesinde

anlaştı, çünkü Osmanlı'nın “göçmene” ve savaşacak güceih-

tiyacı vardı. Osmanlıplanlı bir iskân politikası uyguladı. Çerkes-

ler, Osmanlı İmparatorluğu'nun sorunlu bölgelerine ve potan-

siyel tehlikelere karşı bariyer oluşturacak şekilde, Balkanlar'da

Müslüman olmayan halkların civarına, Ortadoğu'da Suriye-Ür-

dün hattına, Anadolu'da Samsun-Hatay hattı üzerine, İstanbul

çevresine, Marmara Denizi doğu ve güneyine yerleştirildi.

sömürgeciliğe karşı bağımsızlık için direnen Çerkesler dün-

yanın dört bir yanına dağıtıldılar. Bu tarifsiz acıyı daima yü-

reklerinde taşıdılar ve ağıtlarını kuşaktan kuşağa aktardılar.

Çerkesler şimdi dünyanın 40 civarındaki ülkesinde yaşamlarını

sürdürüyor. Vubıh, Abaza ve Adiıgelerin Türkiye'deki nüfusu,

kadim topraklarında yaşayanlardan çok daha fazla. Bugün

Çerkeslerin en büyük bölümü Türkiye'de yaşıyor. Anadolu'da-

ki Çerkes nüfusu 5 milyonu aşıyor.

Çerkeslerin 1908'de Il, Meşrutiyet'in ilanı ile İstanbul'da kur-

dukları derneklerin ve okulun Cumhuriyet döneminde kapa-

tılması, Çerkes Ethem'e “hain” damgası vurulması, 1922 yılı

Aralık ayında başlayan Gönen-Manyas'taki Çerkes köylerinin

—

 

daşlık ve hak temelli siyaseti benimseyen CHP'nin öncelikli

hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, Çerkes yurttaşlarımızın

kültürlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için çaba harca-

maya devam edeceğiz.

Başka ülkelerde yaşayan Çerkeslerin sorunları da CHP'nin

dış ilişkiler anlayışı çerçevesindeilgili Ülkelerde gündeme ge-

üriimekte, Çerkeslerin insan hakları ve temel özgürlüklerinin

korunması İstenilmekiedir. Sürgünün 150. yılında Çerkes

kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı, içerde ve dışarıda her

zaman yanlarında olacağımızı yineler, kendilerini saygi ve sev-

giyle selamlarız.

Kaynak: Haberand haber sitesi, 22 Mayıs 2014)

 

 
 

doğuya sürgünü, köylerde yürütülen “yurttaş Türkçe konuş”

faaliyetleri, “katıksız Türkçe soyadı” kanunu, “okulda Çerkes

olduğunuzu söylemeyin” çabaları inkar ve asimilasyon politi-

kaları olarak uygulandı. Zalim yasaklar Çerkeslerin soykırım

acısını katmerleştirdi.

Bugün de AKP Hükümeti Çerkeslerin demokratik haklarını

tanımamakta Israr ediyor. Çerkes halkının hak taleplerini gör-

mezden geliyor. HDP olarak Çerkes halkının,

- Çerkes kimliğinin ve kültürünün yaşatılmasının önündeki en-

gellerin ortadan kaldırılması,

- Ana dilinde eğitim hakkının sağlanması, Üniversitelerde aka-

demik programların açılması,

- Çerkesçe TV ve radyo yayın hakkının sağlanması,

- Çerkes köylerine eski isimlerinin verilmesi, çocuklara Çerkes

dilinde isimlerin konulabilmesi,

- Çerkesleri hain olarak anlatan veya inkar eden tüm ırkçı ifa-

delerin ders kitaplarından ayıklanması haklı taleplerini sahip-

leniyoruz.

Türkiye, halkların birbiri içinde eritildiği, eritilemeyenlerin düş-

man ilan edildiği, birbirine karşı önyargı ve nefretle eğitildikleri

bir tarihin ağırlığını taşıyor. Çerkes soykırımının büyük acısını

paylaşıyor ve Çerkes halkının anadili, kültürü ve inancıyla öz-

gür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesini mücadelemiz

kabul ediyoruz.

HDP Merkez Yürütme Kurulu

20 Mayıs 2014

(Kaynak: HDP web sitesi, 20 Mayıs 2014)  
/
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Kamalak, mesajında, “Çerkeslerin ve Kafkas halklarının

zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadeleyi

unutmamız asla mümkün değildir” dedi.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Kamalak, 1864 Büyük

Çerkes Sürgünü'nün 150. Yıl dönümü münasebetiyle bir açık-

lama yaptı.

Çerkeslerin 1864 yılında büyük bir zulüm,soykırım ve sür-

güne maruz kaldıklarını kaydeden Kamalak, “Saadet Partisi

olarak,zulme uğrayan Çerkes ve Kaikas halklarının acılarını

kalplerimizde hissettiğimiz bu günde, bu acıları hep beraber

paylaştığımızı bir kere dahailan ediyoruz” dedi.

Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları Kafkasya'da

büyük bir geçmişe sahip Çerkesler ve Kafkas halklarının, yüz-

yıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen,emperyalisi devlet-

lerin ve Çarlık Rusya'sının hak hukuk tanımaz politikaları ve

sinsi hedefleri doğrultusunda Sürgün ve Soykırıma uğratılarak

Kafkasya'dan koparıldıklarını kaydeden Kamalak; “Çerkesle-

rin ve Kafkas halklarının zulme ve işgale karşı verdikleri kahra-

manca mücadeleyi unutmamız asla mümkün değildir” diye ko-

nuştu. “Rus zulmü ve vahşeti karşısında şehit olan, Kafkasyalı

kardeşlerimizin kanlarının boşa akmadığını, Kafkas halklarının

bugün Rusya'da verdikleri mücadele bizlere hatırlatmakta,ve

soykırımı,sürgünü ve zulmü bir kez daha gözlerimizin önüne

sermektedir” diyen Kamalak, bu onurlu ve kahraman insanla-

rın, sürgün sonrası sadece yürekleriyle geldikleri ülkelerde yeni

bir hayat kurana kadar çok büyük zorluklar yaşadığını vurgu-

ladı.

Kamalak mesajını şu cümlelerle tamamladı:

“Türkiyede yaşayan Çerkes kardeşlerimiz ve diğer einik kö-

kene sahip olan kardeşlerimizle birlikte bu vatan için kanıyla

canıyla hizmet etmişlerdir. Biz Saadet Partisi ve Milli Görüş

olarak diyoruz ki!

Türkiye'de yaşayan 75 milyon kardeştir. Etnik kökeni ne olursa

olsun, bizim mayamızda İslam vardır, İslam kardeşliği vardır.

Yine etnik kökeni ne olursa olsun, bir ve beraber çarpan yürek-

lerimiz, zulmün, sömürünün, sürgünün olmadığı Yeni Bir Dün-

yayı mutlaka kuracaktır. Bu duygularla, “Büyük Sürgün”'ün

yıldönümünde Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, bu

tür felaketlerin bir daha yaşanmamasınıdiliyoruz”

(Kaynak: Saadet Partisi web sitesi, 20 Mayıs 2014)

—

 

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çerkeslerin 21 Ma-

yıs 1864'de sona eren Kafkas-Rus savaşlarıile birlikte maruz

kaldıkları zulüm, soykırım ve insanlık tarihinin en büyük sürgü-

nünün 150. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Çer-

kes sürgünü ve soykırımıile ilgili mesajında; “Çerkes ve Kafkas

halklarının maruz kaldığı sürgün ve soykırım tarihin en acımasız

ve en karanlık sayfalarından birisi olmuştur. Çerkes kardeş-

lerimizin acısını her zaman yüreğimizde taşıyacağız” ifadesini

kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “21 Mayıs 2014

tarihin en acı dolu günlerinden birisinin yıldönümü. Rus-Kafkas

Savaşı 21 Mayıs 1864'de, Soçiyakınlarında Kbaada vadisinde

(şimdiki adıyla Krasnaya Polyana) Çerkeslerin ağır yenilgisiyle

bitti. Savaşın sona ermesiile birlikte, Çarlık Rusyası tarafından

vatanını terk etmeye zorlanan Kafkas halkları, bu tarihi Çar-

lık Rusyasının stratejik hedefleri doğrultusunda Çerkes halkı-

na uyguladığı soykırım ve sürgünün yıldönümü olarak kabul

etmektedir. Tarih boyunca yaşadıkları Kafkasya'da onurlu bir

mücadele ve direniş gösteren Çerkes halkı, ne acıdır ki hak

hukuk tanımaz bir politikayla, soykırıma uğramış ve sürgün

edilmiştir. Bu insanlık dışı süreçte Çerkeslerin zulme ve işgale

karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır.

Umudumuz odur ki; acımasız, kanlı saldırıların yaşanması,

Çerkeslerin evlerinden, topraklarından ve vatanlarından kopa-

rlıo Büyük Sürgüne gönderilmesi sürecinin, insanlık tarihinde

ve vicdanlarda açtığı yara, yeni acıların yaşanmaması adına

büyük bir ders olsun.

Bizler Türkiye'de Çerkes, Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Ermeni, Rum

ve diğer vatandaşlarımızla bir ve bütünüz. Bu vatan için canıyla

kanıyla mücadele eden, aynı gelecek adına nefes alan büyük

bir ülkeyiz. O açıdan geçmişte yaşadığımız her acı, hepimi-

zindir. Kanayan yara aynı bedenindir. Türk İş dünyası adına,

Büyük Sürgün'ün bu yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin

acılarını paylaşıyor, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını

diliyoruz.”

(Kaynak: Milliyet, 26 Mayıs 2014)  
 

 

 

Bir Çerkes dostu olarak;

Çerkes Sürgünü'nün 150. yılında komşumuz, akrabamız, vatandaşımız ve yol arkadaşımız olarak Çerkeslerin büyük acılarını

paylaşıyor, adalet taleplerini ve varoluş mücadelelerini destekliyorum.

Kani Beko

DİSK

Genel Başkanı

Sibel Güneş

Genel Sekreteri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Prof. Dr. Selçuk Erez

İstanbul Tabip Odası
Başkanı
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Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından 17 Mayıs tarihinde

Ankara TOBB Ünv. TEPAV Konferans salonunda “Çerkeslerin

Sürgünü: Dün, Bugün, Yarın” adlı bir konferans, YK üyemiz Me-

like Atlay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Konferans Prof. Dr. Wulf Köpke'nin konuşmasıile başladı. Köp-

ke, Almanya, Hamburg Etnoloji Müzesi'nde açılan ve 25 Mayıs

tarinine kadar ziyaret edilebilecek olan Çerkes Müzesi hakkında

bilgi verdi. Müzede sergilenen materyallerin bir araya getirilme-

sinin kolay olmadığını belirten Köpke, sergideki orijinal savaşçı

kıyafetinin herkesi çok etkilediğini söyledi. Günümüzde Çerkes

sürgün ve soykırım tanınma sürecinin zorlu bir dönem olacağını

belirtti.

Doç. Dr. Cahit Aslan, Soykırımın bir ulusun kendini yeniden ya-

ratma gücünü kırdığını, Rus- Kafkas savaşının çeşitli dönem-

lerde hem göçün yaşandığını hem de soykırımın ve sürgün

yaşandığını söyledi. Osmanlı-Rus Çarlığı arasında 1829 yılında

imzalanan, Edirne Anlaşmasıile Rus Çarlığı tarafından 1857 yı-

lında hazırlanan planın dönüm noktaları olduğunu belirtti. Aslan,

ayrıca Çarlık rejimi savaşmakile birlikte Çerkesleri “Dağlı, vahşi

savaşçılar” gibi tanımlayarak, bölge devletlerinde bir algı yöneti-

mi oluşturduğunu vurguladı.

Radikal Gazetesi Dış Haberler Müdürü, Gazeteci Fehim Taşte-

kin ise Kafkasya'da 90'lı yıllardan başlayan Çerkes örgütlerin ta-

lepleri ve nitelikleri Rusya Federasyonu davranışları konusunda-

ki görüşlerini paylaştı. Bir dönem milliyetçi Çerkes hareketlerinin

öne çıktığı Kafkasya coğrafyasında, günümüzde artık Kremlin

tarafından belirlenen politikalar uygulandığını belirten Taştekin,

Çerkes örgütlerinin taleplerini dile getirirken daha dikkatli ve se-

çici olması gerektiğini vurguladı.

Kaffed adına toplantıya katılan Gen. Sekreter Zeki Kartal, 90'lı

yıllardan günümüze kadar Çerkes örgütlenmelerinin hak talep

etme sürecindeki değişimleri özeiledi. Rusya Federasyonu ve

Türkiye Cumhuriyeti politikalarındaki her değişikliğin Çerkes ör-

gütlerinin davranışını etkilediğini vurguladı.

Konuşmalar sonrasında soru cevap bölümüne geçildi. Katılım-

cılar, konuşmacıların tarihsel ve güncel içerikli sorularına cevap

verdi. Daha sonra kürsüye gelen Kaffed Genel Başkanı Yaşar

Aslankaya, yaptığı kısa konuşma sonrasında konteransa katılan

Sayın Köpke, Aslan ve Taştakenin'e Çerkeslerin sorunları ko-

nusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

  

Denaece Sürgün VeSaklıis) Veeamnedeniylepoleeselaleanmaa programlarGa

Basın açıklamaları, mitingler, sergiler, konferanslar, mevlütler, gibi CaliMEnin dörtbir.ece anmaeeuige

çekleştirildi. Sürgün yollarında hayatını kaybedenler anıldı, gelecekiçinleodile getirildi. EKİMİNeBrait fotoğrafla

(Anma progranmlarıile eylul haberleri Vi eeerii ANANiliso,esitemizden9 edebilirsiniz.|
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2014 Kış

Olimpiyatları

Krasnaya

Polyana'da, yani

“Kızıl Çayır”da

düzenlendi.

Amacıbarışı

ve uluslararası

işbirliğini

spor yoluyla

yükseltmek

olan olimpiyat,

Çerkeslerin

katledildiği

bölgede yapıldı,

Çerkes halkı

burada hiç

yaşamamış,

bu topraklarda

ölmemiş, bu
topraklardan

sürülmemiş gibi...

  

 

impiyatı, Olimpiyatın İnkarıİnkarın Ol

2014 Kış Olimpiyatları Soçi'de düzenlendi. 6-23 Şubattarihlerinde yapılan olimpiyat

oyunlarında yüzden fazla ülkeden gelen binlerce sporcu, Olimpizm ilkeleri doğrultu-

sunda dil, din, ırk ve politik görüş ayrımı gözetmeksizin dostluk, kardeşlik, mükem-

mellik, daha iyiye ve güzele ulaşmakiçin yarıştılar.

Soçi Olimpiyat Oyunları, Kara Deniz'e sadece 40 km uzaklıkta, karlarla kaplı Kafkas

Dağları'ndaki Krasnaya Polyana bölgesinde yapıldı. Krasnaya Polyana, Rusça “Kızıl

Çayır” anlamına geliyor. Masmavi gökyüzü, yeşil ormanlar ve beyaz karile kaplı ol-

masına rağmen bu güzel yöre “Kızıl Çayır” olarak biliniyor.
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Bunun için 1864 yılına gitmek, o yıl Soçi'de olanları bilmek

gerekiyor.

Soçi Olimpiyatları'na ilişkin yayınlarda sürekli göz ardı edilse

de herkesin bildiği gibi bu bölgede 1864'de Çerkesler yaşı-

yordu.

Kuzey-Batı Kafkasya'nın yerli (0tokton) halkı olan Çerkesler,

bilinen en eski çağlardan beri bu topraklarda yaşıyorlardı. Bu

topraklarda bir insanın çıkarabileceği tüm sesleri barındıran

benzersiz dillerini oluşturdular, Kafkas dağlarının güzellik,

cesaret ve gizemini yansıtan kültürlerini geliştirdiler.

Bu güzel ülke her zaman işgalcilerin dikkatini çekti. Fakat

Çerkeslertarihleri boyunca acımasız saldırılara karşı ülkeleri-

ni ve bağımsızlıklarını korudular. Çarlık Rusyası'nın 18. yüz-

yılda başlattığı saldınlara karşı düzenli bir orduları olmadan

ve dış destek almaksızın yüzyıldan uzun bir süre, 1763'den

1864'e kadar, ülkelerini büyük bir dirençle savundular.

Çerkesler ilerleyen Çarlık ordusu ve askeri yerleşimleri ta-

rafından Kafkas Dağları'na doğru çekilmeye zorlandılar ve

1860'ların başlarında Kafkas Dağları ile Kara Deniz arasın-

daki bölgede kuşatıldılar. Çerkesler, tamamen kuşatılmış

olmalarına karşın sonuna kadar direndiler, Son ve en acıma-

sız savaş 1864'de Kbaada'da, yani Kızıl Çayır'da yaşandı.

Kbaada'nın düşmesi üzerine Rus birlikleri 21 Mayıs 1864'de

zafer geçidi düzenledi ve “Batı Kafkasya'nın işgalinin tamam-

landığını ve Kafkas Savaşı'nın sona erdiğini”ilan etti. İşte bu

tarihten sonra, Kbaada, “Kızıl Çayır” olarak adlandırıldı.

Ülkelerinin işgal edilmesinden sonra bu özgürlük aşığı halk

yabancı topraklara kitlesel olarak sürgün edildi. 1.5 milyon-

dan fazla insan (nüfusun 9090") Anayurdundan koparıldı.

Nüfusun üçte biri sürgün yollarında ve yeni yerleşim yerlerin-

de hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti. Ayakta kalabilenler

farklı ülkelere darmadağınık yerleştirildi.
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Çerkesler bu trajediye “Soykırım ve Sürgün” diyor ve her yıl

21 Mayıs günü anma etkinlikleri düzenliyor. Tüm dünyada

tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin büyük çoğunluğu bu tra-

jediyi “Soykırım” olarak tanımlıyor. Dünya Çerkes Birliği'nin

üye olduğu Temsil Edilmeyen Uluslar ve Halklar Örgütü

(UNPO) 1997'de Rusya Federasyonu ve uluslararası toplu-

luğa çağrıda bulunarak “Çerkes ulusuna yönelik 19. yüzyılda

uygulanan soykırımı tanıması ve Çerkes halkına sürgünde

Günümüzde Kikas Halan

     Hazar Denizi

    
| Algler, lılar,Ahmazllar

ulus statüsü tanımasını” istedi. Kabardey Balkar Cumuriyeti

(1992) ve Adıgey Cumhuriyeti (1996) parlamentoları Rusya

Federasyonu'ndan bu trajedinin “Soykırım” olarak tanınma-

sını talep ettiler. Rusya Federasyonu'nun ilk Devlet Başkanı

Boris Yeltsin, 21 Mayıs 1994'de Kafkas halklarına yayınladığı

mesajında “savaşta ölenleri, savaş mezaliminde hayatını kay-

bedenleri, Anayurdundan ayrılmak zorunda bırakılanları, sür-

günde ölenleri ve Anayurdunu yitirmenin acısını yaşayanları”

saygıile andığını belirterek, Çerkeslerin “kendi topraklarında

yaşamak ve özgünkültürlerini korumakiçin” mücadele ettik-

lerini kabul etti.

Çerkeslerin bu trajedisini tanımlamak için hangi kelime-

yi kullanırsak kullanalım, Çerkeslerin kısa bir sürede, kor-

kunç koşullar altında Anayurtlarından sürgün edildikleri ve

Çerkesya'nın yerli halklarından koparıldığı herkes tarafından

kabul edilen bir tarihsel gerçektir. Aşağıdaki haritalar bu dö-

nemde Kafkasya'da uygulanan etnik temizliğin boyutunu or-

taya koymaktadır.

Çarlık Rusyası'ninİşgalinden Önce Kafkas Halklar

Kana Deniz HizDenizi

hg,Uber,Azer
DeğilTürkler
Dezilker

Çeyemİngeşler
Dağetzm Helim

   
nart | 23



Olimpiyatların amacı; insan onurunu koruyan barışçıl bir toplu-

mun teşvik edilmesine yönelik olarak, sporun insanlığın uyum-

lu gelişiminin hizmetine sunulmasıdır.

Fakat 2014 Kış Olimpiyatları Krasnaya Polyana'da, yani “Kızıl

Çayır'da düzenleniyor. Amacı barışı ve uluslararasıişbirliğini

spor yoluyla yükseltmek olan olimpiyat, Çerkeslerin katledil-

diği bölgede yapılacak, Çerkes halkı burada hiç yaşamamış,

bu topraklarda ölmemiş, bu topraklardan sürülmemiş gibi yok

sayılarak olimpiyat meşalesi yakılacak.

Olimpiyat ruhunun soykırım ruhu ile bağdaştırılması mümkün

değildir.

Olimpizm ruhunun temeli barış ve kardeşliktir. Tıkpı Vancouver

ve Sidney olimpiyatlarında olduğu gibi Soçi'deki Kış Olimpi-

yatları tarihsel haksızlıkların giderilmesi ve bölgenin yerli halkı-

nın, Çerkeslerin onurlandırılmasıiçin bir fırsat olabilirdi.

Fakat Rusya Federasyonu, tüm iyi niyetli çağrılara karşın Soçi

Olimpiyatları hazırlıklarında, bu toprakların “otokton halkı” Çer-

keslerden hiç bahsetmeyerek, yaşanan tarihsel trajediyi yok

saymakta, Krasnaya Polyana'nın, “Kızıl Çayır”ın isminin nere-

den geldiği görmezden gelmekte, unutturmaya çalışmaktadır.

Bu tutum kabul edilemez.

Her zaman barışçı yöntemlerle taleplerini dile getiren Çerkes-

ler, Olimpiyat ilkelerine ve geleneklerine inanan tüm insanlığa

yeniden çağrıda bulunuyorlar: Çerkes ulusunun yaşadığı traje-

di kabul edilmeden Soçi Kış Olimpiyatları'nın yapılması, büyük

acıların canlandırılması ve tarihsel haksızlıkların inkar edilme-

sinden başka bir işe yaramayacaktır.

Çerkes halkının tüm dünyada dağınık şekilde asimilasyona

maruz kalması, Çarlık Rusyası'nın uyguladığı “etnik temizli-

ğin” sonucudur. Çerkesler, yaşadıkları Soykırım ve Sürgünün,

Rusya Federasyonu ve dünya kamuoyu nezdinde tanınmasını

talep etmekte ve Rusya Federasyonu'ndan özür beklemek-

tedir.

Çerkesler bir daha benzer katliamların yapılmaması, benzer

acıların çekilmemesi için uğradıkları haksızlıkları telafi edecek

adaletiistiyorlar.

Çerkesler Soykırım ve Sürgün'de yaşamını yitirdiklerine saygı

gösterilmesini, kaybettiklerini onurlu bir şekilde anmakistiyor-

lar.

Soçi'de yaşanan tarihsel haksızlıklar inkar edilerek Olimpiyat-

ların yapılması, Olimpizm'in tüm. ilkelerinin inkar edilmesi de-

mektir. Çerkeslerin haklı taleplerini göz ardı eden ve bu tarihsel

trajediyi görmezden gelenler, insanlığa karşıişlenen en ağır ve

en büyük suça ortak olacaklardır.
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Olimpiyat Meşale Koşusu, Çerkeslerin ve Soçi'nin tarihini

çarpıcı bir şekilde özetliyor.

Bilindiği gibi Olimpiyat Meşale Koşusu, olimpiyat oyunlarının

en önemli seremonilerinden biridir. Meşale, antik dönemde

olimpiyatların yapıldığı yerde, Yunanistan'daki Olimpia'da

yakılır ve olimpiyat açılış törenlerinin yapılacağı merkezi stad-

yuma kadar ev sahibi ülkenin tamamını dolaşır.

Olimpiyat Meşale Koşusu, tanrılardan ateşi çalıp insanlığa

sunan Prometeus'un anısına düzenlenmektedir. Efsaneye

göre tanrılardan ateşi çalan Prometeus, ceza olarak Kaf-

kas Dağları'na zincirlenmişti. Soçi Olimpiyatları Meşalesi de

Prometeus'un izinde Olimpia'dan Kafkasya'ya geliyor.

Soçi Olimpiyatları Meşalesi Rusya Federasyonu'nun 136

bölgesini ziyaret ederek, Kafkasya'daki tüm önemli kentle-

ri dolaştıktan sonra 7 Şubat günü açılış töreninin yapılacağı

Soçi'ye getirilecek.

Soçi Olimpiyatları resmi web sayfası meşalenin geçece-

ği tüm kentlere ilişkin bilgi sunuyor. Kafkasya'daki kentlere

ilişkin resmi tarih şöyle (köşeli parantez. içindeki sayılar ilgili

kentin kuruluş yılını gösteriyorl:

“122. Stavropol (17771: Stavropol devletin güney sınırını ko-

ruyan bir üs olarak kuruldu. Kent Rusya'nın Kuzey Kafkas-

ya'dakietkisini yayan bir merkez oldu.

126. Mahaçkale (18571: Kafkasya'da Rus müstahkem mevki

olarak kuruldu. Kent Hazar Denizi kıyısında bir liman ve balık-

çı merkezi olarak gelişti.

127. Grozni (18181: Grozni Sunja Nehri'nin aşağı kesimlerin-

de Rus kalesi olarak kuruldu.

129. Nazran (1781): Kentin tarihindeki Rusya aşaması,

Nazran'da yaşayan 6 İnguş kabilesi temsilcilerinin Rusya'ya

bağlılık anlaşmasını 1810'da imzalamasıyla başlar. Aynı yıl,

yeni vatandaşları korumak için Nazran'ın çevresine surlar

inşa edilmiştir.

 

130. Vladikafkas (1784): Vladikafkas Daryal Geçidi'ni tutmak

için Terek Nehri'nde bir kale olarak inşa edilmiştir.

131. Nalçık (1724): Nalçık Kabardey'de Rus kalesi olarak

inşa edildi, 1921'de “kent” statüsünü aldı.

133. Çerkesk (1825): Kent Kuban Nehri kıyısında bir Kazak

köyü olarak kuruldu. Çerkesk'in ilk yerleşimcileri Kazaklar ve

aileleriydi.

134, Maykop (18571: Maykop Belaya Nehri'nde Rus askeri

yerleşimi olarak kuruldu. 1870'de kasaba oldu.

135. Krasnodar (17931: Krasnodar'ın tarihi 2. Katerina'nın

Kuban topraklarını Kara Deniz Kazaklarına vermesiyle başlar.

O zamanlar kentin adı Ekaterinodar'dı.

136. Soçi (1838): Rusya'nın tatil başkenti Soçi, 2014 Olim-

piyat Meşale Koşusu'nun final noktası olacak. Kentin tarihi

M.Ö, 5. yüzyıla, Bosfor Krallığı dönemine kadar uzanır. O

zamanlar bölgede Kafkas halkı yaşardı. Rusya Devleti tara-

fından bölgenin aktif kalkınması 19. yüzyılın ortalarında baş-

ladı.”

Bölgenin tamamen kalelerle dolu olduğu, çoğu 19. yüzyılda

kurulan bu kalelerin de aynı Olimpiyat Meşale Koşusu'nda

olduğu gibi doğudan-batıya, kuzeyden-güneye, aynı hedefe,

Soçi'ye doğru yöneldiği görülüyor. Olimpiyat Meşale Koşusu

adeta Çerkeslerin trajik tarihini tam 150 yıl sonra tekrarlıyor,

bu tarihi unutturmakisteyenlere tekrar tekrar hatırlatıyor.

Krasnodar

, Makhackala
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/ opafkas Dernekleri Federasyonu, 56 der-
Vi neğimizin yöneticileri ile birlikte 2014

“ » Kış Olimpiyat Oyunları'nın Soçi şehrinde

düzenlenmesini protesto etti. 1 Şubat 2014 Cu-

martesi günü saat 12:00'de Rusya Federasyonu

Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemde “O-

impiyat kar üstünden yapılır kan üstünden değil,

kızılçayır kanlarını karlar örimez, olimpiyat soykırımı

unutturamaz” yazılı döviz ve pankartlar taşındı, slo-

ganlar atılarak tepkiler dile getirildi ve temsili olarak

olimpiyat ateşi de söndürüldü.

  

Kamuoyuna Soçi'yi Çerkeslerin penceresinden

anlatmak üzere basın açıklaması yapıldı, Çerkesle-

rin haklı talepleri bir kez daha dile getirildi.

Ardından gökyüzüne dilek balonları uçuruldu.

www.kaffed.org internet sayfamızdan, Soçi Olimpiyatları nedeniyle Federasyonumuzun ve demeklerimizin gerçekleştirdiği

faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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     7 şpafkas Türkiye ve Dünya Kamuoyuna,

  

,2014 Kış Olimpiyat Oyunları 6-23 Şubat tarihlerinde

> Soçi'de düzenlenecek.

Soçi günümüzde, Karadeniz ile Kafkas Dağları'nın arasındaki böl-

gede, UNESCO'nun kültür mirası ilan ettiği, yüzyıllık ormanlarla

çevrili, yumuşakiklimi, temiz denizi, özgün doğasıyla dünyanın en

iyi turizm ve sağlık merkezi bir Rus şehri olarak bilinmektedir.

Fakat Soçi'nin unutulan, unutturulmak istenen, Çerkesler ve in-

sanlık açısından son derece önemli bir özelliği daha var.

Soçi 1864'de yaşanan Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün simge-

sidir.

Soçi Olimpiyatları, Çerkesçe Kbaada, Rusça Krasnaya Polyana,

yani Kızıl Çayır olarak bilinen yerde düzenleniyor. Kızıl Çayır, Çarlık

ordusunun, 21 Mayıs 1864 tarihinde düzenledikleri askeri geçit ile

Çerkesleri yurtlarından sökmekiçin yürütülen savaşı kazandıklarını

ilan ettikleri yerdir.

Eşitsizler arasında 101 yıl süren savaş ve soykırım sonunda İKaf-

kasya Çerkeslerden arındırılmış ve 1.500.000 Çerkes yurtlarından

sürgün edilerek Osmanlı topraklarına gönderilmiştir. Yüz binlerce

insan sürgün yollarında açlık, sefalet, soğuk ve salgın hastalıklar

yüzünden can vermiştir. Osmanlı topraklarına ulaşabilenler ise ge-

niş bir coğrafyaya dağıtılmıştır.

Yaşananlar, insanlık tarihinin gördüğü en acımasız Sürgün ve Soy-

kırımlarından birisidir.

Ve bugün ne acıdır ki 2014 Kış Olimpiyatları'nın gerçekleştirileceği

olimpik köy, Soçi'de Kbaada Vadisinde yani Kızıl Çayır'da kurul-

muştur. Olimpik köy, UNESCO'nun Dünya Koruma Mirasılistesin-

de yer alan Soçi Milli Parkı ve Kbaada Vadisi'nin yüzyıllık ormanları,

binlerce bitki çeşidi ve doğal ekosistemi yok edilerek, bir çevre

felaketi yaratma pahasına kurulmuştur.
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Olimpiyat barış, dosiluk, kardeşlik, sevgi ve saygı içinde yarışmak

değil midir?

Ne yazık ki amacı barışı ve uluslararası işbirliğini spor yoluyla yük-

seltimek olan olimpiyat, Çerkeslerin katledildiği bölgede yapılacaktır.

Sanki Çerkesler burada hiç yaşamamış, bu topraklarda ölmemiş, bu

topraklardan sürülmemiş gibi, dostluğun ve barışın simgesi olimpi-

yat ateşi burada yakılacaktır.

Çerkeslerin tüm dünyada dağınık şekilde asimilasyona maruz kalma-

sı, Çarlık Rusya'sının uyguladığı “etnik temizliğin” sonucudur. Çer-

keslerin yaşadığı trajedi kabul edilmeden Soçi Kış Olimpiyatları'nın

yapılması, yaşanan acıları yeniden canlandıracaktır.

Çerkeslerin haklı taleplerini göz ardı eden ve butarihseltrajediyi inkar

edenler, insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan birisine ortak

olacaklardır.

KAFFED olarak bizler, örgütlü temsilcisi olduğu Çerkesler adına;

* Halkımızın yaşadığı Soykırım ve Sürgün'ün, Rusya Federasyonu

ve dünya kamuoyu nezdinde tanınmasını talep ediyor ve Rusya

Federasyonu'nun, tarihi ile yüzleşerek, özür dilemesini bekliyoruz.

* Aynı zamanda, başından sonuna kadar tüm olimpiyat sürecinde,

Çerkeslerin bu toprakların kadim halkı olduğunu öne çıkartan, Çer-

kes kimliğinin tanınmasını ve Çerkeslerin Anavatanlarının uluslararası

alanda bilinmesini sağlamayı amaçlayan bir programın uygulanma-

sını İSİYOrUZ.

* Çerkesler geçmişi unutmadan tüm insanlık için onurlu bir gelecek

istiyorlar. Benzer acıların bir daha asla yaşanmamasını diliyorlar.

Bizler; insanlık tarihinde bir daha benzer acıların yaşanmamasıiçin,

uğradığımız haksızlıkları telafi edecek adalet için, kısacası yaşanan

insanlık suçuna ortak olmamasıiçin Olimpiyat Ateşini burada sön-

dürüyoruz.

Ve diyoruzki; haklı taleplerimizin gerçekleştiği gün bu barış ve dost-

luk ateşiküllerinden yeniden doğacak ve tüm bölge halklarının yolu-

nu aydınlatacaktır.  
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ANDIMIZ

Biz; İnsanlık tarihinin en acımasız

Sürgün ve Soykırımını yaşamış

Çerkeslerolarak,

Nerede yaşıyor olursak olalım,

Yaşadığımız soykırımı unutmayacağımıza,

Gelecek nesillere de unutturmayacağımıza,

Hertürlü asimilasyona karşı koyarak var

olacağımıza,

Soçi ve 21 Mayıs'ları

ulusal-kültüreldirilişimizin günü yapacağımıza,

Yaşadığımız tüm ülkelerde,

Anavatanımız Kafkasya'da

Ve tüm dünyada barışı savunacağımıza

Atalarımızın manevi huzurunda

AND İÇERİZ...

çOLİMPİYAT SOYKIRIMI

UNUTTURAMAZ|

nart|30

   
  
  
  

 

   
  

 

    
        

   

  

  

   

  

—a» A ETER
4 Ad)A e  .     



  
  

 

(21 Mayıs 1864)

Kbaada,

Görüyor musun,

Gökyüzü nasıl kapkara:

Dağlar, ormanlar, vadiler...

Her yan kara bulutlarla kaplı.

Şu hazin hazin

Yağan yağmura bak Kbaada;

Senin yok edilen halkın için

Göklerin ağlamasıdır bu.

Dinle Kbaada, dinle:

Bak hâlâ yankılanmakta bütün vadilerde

Analarımızın, bacılarımızın, çocuklarımızın feryadı.

Kbaada,bilirsin;

Bir zamanlar,

Şu senin

Doruklara kadar uzanan vadinde,

Üzüm asmaları sarardı,

Dostça kestane ağaçlarını.

Ekinlerin başakları savrulurdu rüzgârdan.

İncelik şarkı söyler,

Kafe dönerdi çayırlarında.

Urbaları ipekten örmeliydi.

Durmaksızın,

Kırk gün, kırk gece koşardıatlıların.

Tan yeri kızıllığında varmakiçin,

Bulutlarla bir olurlardı.

Yeleleri hızlarından dalgalı,

Dizginleri gümüşten düğmeliydi atların.

Kırk dil, kırk destan taşırdı;

Zamanlar içinden

Çağlayıp akardı suların.

  

 

(Özdemir ATALANJ

Yaz gelince güneyden gelirdi turnalar;

Allı turnalar.

Çığlıkları uzaklıklar boyunca...

Dönerlerdi masmavi göklerinde;

İpek tüylü kanatlar üstünde, öbek öbek,

Bereketti, hayatı, güzellikti senin toprağın.

Senin toprağın dünyaların masal yeriydi.

Şimdi, işte o yerinde,

Kararmış küllerden

Kara dumanlar karışıyor göğün sisine.

Halkına mezaroldu,

Mezar oldu o güzel toprağın Kbaada.

Yanıbaşına bak,

Açepsı çayın durulmuyor,

Durulmuyor Açepsı çayın!

Yüzbinlerin kanıyla akmakta Kbaada.

Kbaada, kaldır yaşlı başını, kaldır.

Son bir kez de olsa

Aç gözlerini bugün bir daha:

İşte orada, ta yukarıda,

O iki ıslak kayanın arasına sığınmış,

Orada kalmış,

İki küçük kız çocuğu...

Bilmem görebiliyor musun?

Bedenleri yarı çıplak;
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Soğuktan titriyorlar,

Bedenleri yaralanmış;

- Korkudantitriyorlar.

Birbirlerine sokulmuş,

Ses çıkarmadan ağlıyorlar.

Ne deyim Kbaada, ne deyim ben!

Söylemek kolay değil.

Fakat, korkarım son kezdir,

Bu canım günahsız körpelerin,

Bu ciğerim ağlamaları.

Şimdi de daha yakına bak Kbaada,

Daha yakına:

Bulanık suları sana doğru gelen,

Kömür karası olmuş şu yaslı tepe...

Başka bir zaman

Başka yiğitlerle birlikte,

Fidan boylu, şahin gözlü;

Daha gencecik Pşıkuy'ın

Kılıcı elinde can verdiği o tepe...

Şimdi orda,

Yağmurdan ve sisten zor seçilen

Tek başınabir kadın...

Ölmüş çocuğu kucağında; bırakmıyor.

Sanki kendi etrafında dönüp duruyor;

Feryadı gökyüzüne doğru.

Fakat,

Gökyüzü ağır!

Gökyüzüsağır!

Yeryüzü de sağır oldu Kbaada.

Yine de bir seslenelim şu âleme Kbaada,

Buradan bir seslenelim:

Hiç olmazsa bir nazaretsin,

Bir nazar etsin burayı:

İşte şu ıslak yamaçlar...

Şu uğuldayan kayalık sahil boyu...

Bekliyorlar buralarda;

Bekliyorlar cehennem yolculuğunu.

Kâh kaderlerine,

Kâh kapanıp ölülerine
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Ağıtlar yakarak,

Kendileri örtüsüz, ölüleri kefensiz.

Sonra, Üsi Üste gelip yosunlu kayalara vuran,

Şu azgın dalgaların uğultusuna

Karışıp giden bitimsiz figanlar...

Fakat, artık sen, istersen

Görme, duyma, kapat Kbaada,

Bunlara dayanılmaz.

Al elimden yüreğine taş bastır Kbaada.

Ey Seteney, ey Sesrikua, ey Peterez...

Neredesiniz! Neredesiniz!

Kbaada, ah Kbaada!

Burası, güzellikler ülkesi değil artık.

Burası soyluluklar ülkesi değil artık.

Dinle, bak Kbaada:

Şimdi toplanmışlar burada;

Kızıla boyanmış senin çayırlığında.

Kaatil Çar'ları adına

Zafer marşı çalıyorlar.

Geçiyor barbar ordularının önünden,

Madalyalara sevinmekte olan

Çizmeleri kanlı yezit generaller.

Bir şey söyleyeyim Kbaada,

Burada bir şey:

En az öldüğümüz kadar

Zor geliyor,

Zalimin bu şenliği toprağımızda.

Zor geliyor bize Kbaada.

Ama eğilmedik Kbaada,

Eğilmedik; direndik.

Tükendi, gitti yiğitlerimiz.

Toprağımızda sel oldu, gitti kanımız.

Gene başımızı eğmedik.

Bunu sen de gördün,

Sen de gördün Kbaada.

     



Kbaada,

Dün gece bir rüya gördüm:

Önce ağlıyordum.

Fakat, ne oldu anlamadım,

Dorukların üstündeydim.

Gökyüzüne bakıyordum.

Turnalar geldi mi diye.

Sonra,biryıldız kaydı, gördüm.

Uzattım ellerimi

Tutmak istedim.

Bastıracaktım ıslak yüreğimin Üstüne.

Tutamadım, çok uzaktı.

Derken, yerde bir masal buldum;

Nartlar zamanından kalma.

Okuyacaktım kendime,

Unutayım kendimidiye.

Ne çare, birden çıktı karşıma,

Kanlı pençelerini gösterdi bana,

Esatir-ül evvelin o kartalı.

Korktum, kaçamadım;

Kollarım zincirle bağlı.

Çırpındım, uyandım.

Hazin hazin yağıyordu yağmur.

Bu rüyayı neden gördüm,

Bilemedim.

Ancak, şunu biliyorum Kbaada:

Turnalar gelmeyecek ark.

ŞU dağların

Özgürruhlu çocuklarıydı onlar;

Toprağına canlarını koyup gittiler.

Şu korulukta akan

Duru su gibiydi onlar;

— Toprağını gözyaşlarıyla sulayıp gittiler.

Şimdiartık yok onlar.

Yalnız başınasın Kbaada,

Yalnız başına.

köer bizi sual edecek olursan:

Biz, ta buralarda,

Bir başka öldüğümüz

Ölüm denizinin ötelerindeyiz,

Senin için ağıtlar söylüyoruz.

Başkaca dersen:

Bu diyar-ı memleketlerde,

Sorma, nice ahvalimiz var!

Umudumuzdur;

Onun için ebediyyen diyemem.

Kim bilir, belki bir sabah,

Şebnemler daha düşmeden

Yaprakların ucundan,

Aşemez'in kavalı eşliğinde çıkar geliriz.

Ya da bir bahar günü,

Çekip gitmiş olan,

Yeleleri dalgalı atlarımız,

Karlı doruklarına doğru haykırarak,

Yeniden döndüklerinde yeşil vadilerimize

Çerkeskalarımızı giyer,

Gün batmadan orada oluruz.

Şimdilik elveda Kbaada.

Elveda bir zamanların

Güzelçayırlığı,

Güzeltoprağı Kbaada.

nart | 383 



d
a
H
N

b e
e

>
>

>>>>

e e

> e” > > © we
ii p 7

5

dge>

e ;

e nnii

e

>
> >

e

in

e
ooo
0,000> ,, e
e

e

e

pp>
>

000e

N

e>
e

e

a
k

|m
o0

”

7.a

e
i

ii
a

i
iağ
N

e e
Ae

>

niEE

0
00
>,ç,ç>*Ç*çÇçÇçÇŞÇÇ>
0 >
e

0
o0

|

e
e

e

2
el

oo

>|
e
ço
coco
e

> cCc>7Ç

K
i

epp, >o z e
0 e

nzee0,0000cc0
e 1 a

0

m

a
y
e

ee
e
e e > z ccc

eee >

7

e

e 2

” o
0 e >

e e rx >
e e N 3 lr >

e iiv
e

©
ii

z İ

Y
a
a

e

nie
>>>
>>,>cococococo0o0 



Yaşadığımız

yeryüzü her şeyin

teyit edildiği,

meşrulaştırıldığı bir

yer.

Hiçbirşey

savunulmaz

değil. Cinayetin

de celladın da bir

savunmasıvar!

Sürgünün

hesabı soruluyor

sorulmasına da

“hesap veren” yok

maaleselt!

 
tlar tepelerden boşalarak, yeri sarsarak durmadan akıp geliyorlar.

Yayla coşmuş.    
Yer gök soluk soluğa. At kişmemesi, yeleler, kuyruklar, kora dönmüş

iri gözler.

Yaylanın beyaz tozu bulutlara ulaşmış adeta. Börtü böcek deliğine kaçmış,

kuşlar çığlık çığlığa kanatlanmış.

Uzunyayla'dan başka çareleri kalmamış gibi koşturan atlar.

Gümüş üzengileri pırıl pırıl, eyerleri, kantarmaları savatlı.

Atının yelesi savruluyor, kuyruğu topuklarına kadar uzamış.

Uzunyayla düzlüğünde bir atlı dimdik durup gözlerini ufka dikmiş, kıromadan

bakıyor.

Nice sonra atyılkılarının yansıması, çelik parıltısında ışıldıyor gözlerinde.

Akşamın alacasında her yanını kangal dikenleri dalamış at çobanı kendi kendine

mırıldanıyor.

“Zişire zıl'ıre zereighı yegu” (Atı ve yiğitliği birbirine denk.)

kkk

Zamanın bir yerinde asılı kalan bu resmin kahramanı büyükbabam Cudey

Yismeil'den başkası değildi.

Anın üzerine çöreklenen tükenmişlik hissini ortadan kaldırmak neredeyse imkan-

sızdır.

Yine de bir yol bulmayı deneyeyim.

Yurtlarından sürülüp ne zaman Osmanlı topraklarına giriş yaptılar bilmiyorum.

Araştırdığım resmi nüfus kayıtlarında 1905 tarihi geçerliydi. Work Yismeyil Kude-

yov, Pınarbaşı-Yağlıpınar kayıtlarına İsmail Kudeyoğlu olarak kaydedildi. Büyük-

lerimden öğrenebildiğim kadarıyla hikayenin kısası şöyle.

nart | 39



Bir tükeniş ikliminden sıyrılıp, yanlarına alabildikleri esyalar,

hayvanları ve çalışanlarıyla birlikte Üç kardeş sürgün yolları-

na dökülmüş. Kardeşlerden biri yolda ölmüş. Diğer kardeş

geldiği bu yabancı topraklarda yaşayamayacağını anlayıp.

“Xehuzimi'em tidi ççı ewgişşexhu/ (Vatanı olmayana heryer

soguk gelir.j diyerek yağmalanan valanına bir şekilde geti

dönmeyi başarmış.

   

Büyük babamise yaşadığı onca trajedinin ardından surüldü-

ğü bu yabancı ülkede yeniden kök salmak üzere ZOrlu yâ:

şam mücadelesine devam etmiş... 
Varoluşun yükü, tarih külliyatından mütevellit asırların da

ağırlığıyla bezginlik yaratmıştır diaspora'da. Tarih perdesinin

ardındaki hayaletlerle konuşmak. ulusların uğulularını dinle

mek zaman denilen methumlarsilsilesini köpürtmekten has

ka bir işe yaramıyor bazen

Yaşadığımız yeryüzü her şeyin teyit edildigi. meşrulastırıldığı

bir yer.

Hiçbirşey savunulmaz degil, Cinayetin de celladın da bir sa-

vunmasıvar!

Sürgünün hesabı soruluyor sorulmasına da “hesap veren

yok maalesef!

Anne ve babamın vatanlarına geri dönmek gibi bir çabaları

olmadı hiç bir zaman

Onlar zaten kültürlerini yaşayıp dillerini konuşabiliyorlardı.

Hayat şartları o kadar zordu ki, karınlarını doyurubWu

yaşamaktan başka bir düşünceleri yoktu. Fakat hayatın deh-

debesi içinde çocuklarına Khalbze yi öğrelmelerine ragmen

i ihmal etilerana-atadillerini öğretmeyi

iiNeredeyse tum insanlığın kökenmin Türklerden geldiğine

inanan ve Türkiye kimliği tasıyan herkesin Türk olarak kabul

edildiği bir ülkede, çocuklarının asimile olabileceklerini hiç

hesaba katamadılar,
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Köklerimize sadık kalmaya çalışarak. dilini bilmeyen Adiğe

ocukları olarak yaşayıp gidiyorduk işte.

 

Lise bittikten sonra Adige kimliğim iyice belirginleşmeye

basladığında. demekler imdadıma yetisip tarihimi, küürü-

MÜUN div Ööğrenmemi sağladı. i990'lar vatan ile

arasında bağların sağlandığı hareketli yıllardı. Hatta

ik'de üniversite bursu kazandığımda dünyalar Donin ol-

mustu, Fakat Soylu Adiğe olmasıyla her zaman övünen ba-

bam beni vatana yollamama konusunda direniyordu. O ka-

yatımdaçok üzüldüğüm bir kaç vakadan biridir bu.

  

Kabarcdey'den olma Ahbhaz'dan doğma, Türkiye'li bendeniz

hayallerim kucağımda öylece kalakaldım.

Simdi ise köklerinin Dünyayı sarmaladığı muhteşem Adiğe

milletininbir ferdi olarak, yaşamın bana kattıklarıyla onurlubi

yeryüzü vatandaşı olarak yaşamaya özen göstermekteyim.

Eski düşlerle beslenen, atalarının bin yıllara dağılmış naaşları-

nn üzerinden ütopya geliştirmeye çalışan yorgun diaspora-

larız bizler, Onların zaferleriyle büyülenerek fantastik kurgular

içinde roller biçiyoruz kendimize. Soylu ruhlarımızın beslen-

meyeihtiyacı var zira!

istanbul'da sürgün torunubir genç kadın gün batımında de-

nizi izliyor. Kendini inkar edecek anlaşmalardan uzak kalmayı

yeyleyerek, zamanın bir noktasında asılı kalmış “suyun öteki

tarafından” kulaklarına değen mızıka nağgmelerini dinliyor.

Genç kadının gözlerinden yıldız ışıltıları geçiyor. Dudakları

KIDrdiyOr;

“Wwopsewute wogughe,” Yaşadığın müddetçe ümit edersin

diyenyrildanıyor
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1974 yılı yazında birkaç haftamı Anadolu köylerinden Demir

Kapı köyünde (Balıkesir yakınlarında), Çerkesçenin Abzeh di-

yalektini konuşan Cemal ve Şaziye Cangül'ün aile evlerinde

geçirme fırsatım oldu. Bu kısa ikamet aslen Demir Kapılı olan

ancak daha sonraları Londra'da Mobil Oil'de çalışan Peter

Kent (Fahri Yaman) tarafından ayarlandı. Bu ziyaretin amacı

Abzeh diyalekti (ve konuşanlara rastlayabileceğim diğer Çer-

kes Diyalektleri) hakkında bilgi toplamak, gelecekte yapılabi-

lecek araştırmalara Kuzey Batı Kafkas Dil Ailesini temsil eden

bu diyalekt ile temel oluşturabilmekti. Benim hazırladığım

bazı cümleler ve Ed Keenan tarafından Türkçe'ye çevrilmiş

bazı söyletim kağıtlarım vardı. (Vanessa Shepherd'nin neza-

keti, sonradan gezimin bir kısmında bana çevirmenlik yapan

Bowfell ve Michael Riccioli ve sonra Sorbonne'den bir öğ-

renci ama aynı zamanda İstanbul'da ailesini ziyaret ederken,

Türkiye'deki son günlerimi birlikte geçirdiğim kişi.) Gambrid-

ge Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü tarafından bana 20 adet

Scotch kaseti ve kasetçaları bu amaçla temin edildi. Bu şe-

kilde kelimeleri, söylemleri ve Abzeh hikayelerini Cangüllerle

birlikte kızları Hacer, komşuları, erkek ve kız kardeşleri Temel

ve Meral Kafa ile kaydettim. Bu hikayeler aynı zamanda kö-

nart | 38

yün hikaye anlatıcısı Recep Gelir ve çeşitli diğer anlatıcılarla

ki bunlar Hasan Cangül ve Abzeh diyalektini konuşan kardeş

Cemal ve Mahmed Erpek ve Şapsığ diyalektini konuşan Ha-

mit Kuru ve Kabardey diyalektini konuşan biriydi.

Anadolu'daki ziyaretim boyunca Hacı Osman köyünü (Man-

yas yakınlarında) ziyaret edebilme imkanıiçin heveslendim.

Bu yer, Ubıhça konuşanların yerleştiği son yer olarak bilin-

mekteydi. Bizi Demir Kapı'da otobandaki kafede ilk karşıla-

yan Hidayet Demiz böyle bir gezi düzenleyebileceğini söyle-

di. Demir Kapı'daki zamanım çok hızlı geçti ve sona geldi.

Bir gün (sanırım son pazarımdı) hiç beklemediğim bir şekilde

ve Ubıh Köyünü ziyaret etme umudumuyitirmişken Hidayet,

Cangül ailesinin evine geldi ve gitmek için hazır olup olma-

dığımı sordu. Manyas dönüşüne kadar - ki burada otobüs

değiştirdik - ana yolda seyahat etlik ve sonra 3. Otobüsile

Manyas'tan köye vardık. Yaşlı bir adam, Hasan Çare, evinin

dışında belirdive bizi içeri aldı, burada kayıt cihazımı açtım ve

bazı Ubıhça kelimeleri kaydettim. Hasan bana ve Hidayet'e

gece kalmakiçin yer ayarlayabilecek durumda değildi bu se-

beple yolun karşısındaki otelci Fuat Ergün'ün yerine gittik. O

akşam Hasan geldi ve Fuat ile onun tarafından tercüme edi-

len bazı cümleleri kaydettim. Sonraki sabah kahvaltıdan son-

ra otelde Manyas otobüsünü beklerken Hidayetin Abzehçe

sayı saymasını kaydettim. Bu sırada Sadettin Hunç isimli

yaşlı bir Ubıh geldi ve kaydetmem için sayıları Ubıhça ez-

berden söyledi. Otobüse binmeden önce bana İstanbul'da

bu dili tamamıyla konuşabilen Tevfik Esenç'in oğullarından

birinin (ismi Erol ya da Zeki'ydi ancak oğluyla hiç karşılaşa-

madığımız için şu an ismi tam net hatırlayamıyorum) iletişim

bilgileri verildi. Daha sonraları Nette bulunan bir fotoğraf

çekilmişti. Burada 6 adam ve 3 erkek çocuk bulunmakta.

Hasan Çare Siyah gömlek giyen, Fuat Ergün yeşil gömlek

giyen, Sadettin Hunç en sağdaki, onun yanındaki Sadettin

Çirik (görünen o ki Meszaros'ların 1930'ların başında bilgi

vericisinin oğlu) Kayıtlarıma göre resimde başka Ubıhça ko-

nuşan biri daha vardı, Cemil Eshen, bu kişi (sanıyorum ki)

resimde en soldakikişi. ( notlarımdan da anlaşıldığı üzere

muhtemelen Hacı Osman'da değil, Ubıh soyundan olan di-

ğer2 kişi, Türkçe'den başka sadece Çerkesçe konuşan Sa-

dettin ve Sabahattin Ergun'ün, aile adları Çerkesçe olmasına

rağmen, Gumba, aslında Abhaz orijinini çağrıştırmaktaydı.)

İstanbul'a cuma günü vardım. O akşam Michael Riccioli ve

ben postaneye Tevfik'in oğlunu aramakiçin indik. Oğlu ba-

basına İngiliz bir araştırmacının kendisiyle tanışmakistediğini

ileteceğini söyledi. Sonraki gün Riccioli'nin Şişli'deki daire-

sinin zili çaldı ve tertemiz giysileri içinde gülümseyen Tevfik

Esenç kapıdaydı, bu görüntüsü Hans Vogt'un “Dictionnaire

de la langue oubykh (1963)” daki görüntüsünden çok fark-

liydi. Kayıt yapma istediğim ona açıklandı ve çok cömert bir



 
şekilde önümüzdeki hafta boyunca her gün sabah 9'dan

öğleye kadar benimle çalışmak için Asya yakasındaki evin-

den gelmeyi kabul etti. Michael Riccioli'nin ertesi gün Paris'e

dönmesi gerekiyordu ve babasının benim için önümüzdeki

kayıt aşamaları boyunca tercümanlık yapabilmesini umu-

yorduk. Ancak Mr. Riccioli ölümcül bir kanserden ötürüileri

derecede acı çekiyordu ve pazartesi günü oturamayacağıve

konuşamayacağı durumuaçık bir şekilde belli oldu. Ve ben

bir ikilemle karşı karşıyaydım: ya direk olarakiletişim bile ku-

ramadığım kişiye zahmetli bir şekilde maddeleritarif edecek-

tim ya da yapabildiğim kadar kayıt yapıp, daha sonra bunları

analiz etmeyi umut edecektim. İkincisini seçtim. Ve böylece

çalışma seanslarımız boyunca (ve özellikle belirtmek gerekir

ki, Tevfik söz verdiği şekilde o hafta her gün saat tam 9'da

geldi) ona şunları tercüme etmesini istedim; Demir Kapıiçin

hazırlamış olduğum Türkçe çevirilerden kelime listesi, bazı

söz dizileri ve cümleleri. Tevfik aynı zamanda Çerkesçe de

konuşabildiği için Demir Kapı'da Abzehçe kaydettiğim ma-

sallardan bazılarını dinlemesini ve Ubıhçaya çevirmesiniiste-

dim. Kendisi de çokiyi bir hikaye anlatıcı olan Tevfik, bana

bir hikaye daha vermek istedi, bu hikaye başka hiçbiriyle

bağlantılı değildi. Bu hikaye yaklaşık 500 yıl önce Ubıhya sa-

hillerine indiği söylenen ve burada budilin grameri hakkında

notlar alan 2 İngiliz adam hakkındaydı. Bunların İngiltere'de

bir arşivde kurtulmuş olması umut ediliyordu. (bu efsane

açıkça 1830'ların sonunda ülkeyi ziyaret eden James Sta-

nislaus Bell ve John Longworth'in ziyaretine dayanıyordu.)

Tevfik'in kendi Türkçe çevirisinden benim için bir İngilizce

versiyon O sıralarda SOAS'de Türkçe öğreten (ve benimle

Gürcüce öğrenen) Laurent Mignon tarafından hazırlanmıştı.

Laurent Mignon aynı zamanda

diğer bir hikayenin çevirisini de

yapmıştı. Onun çevirileri ekte

bulunmaktadır. Ubıhça kayıt-

larımın kopyalarını aldıktan bir-

kaç yıl sonra, Rohan Fenwick

bu masalın üzerinde biraz ça-

işarak bir çeviri yaptı. Bu çeviri

sayfa 201-204'te “A Grammer

of Ubykh (Lincom Ruropa,

2011)” da bulunabilir.

Kayıtlardan fazla zaman kaldığı

ve hazırlanmış malzeme olma-

diği için Tevfik'e benim hazırla-

mış olduğum “Teach Yoürseli

Turkish (Kendine Türkçe Öğ-

rej” ve Türkçe dizilerin üzerin-

den geçmeyi teklif ettim. Aynı

zamanda Romeo ve Juliet'in

de bir kopyasını aldım ve bazı

paragrafları çevirip çeviremeyeceğini sordum. Kitabı eve

götürebileceğini ve seçtiğim paragraflar hakkında düşüne-

ceğini söyledi. Ertesi gün bana Ubıhça (ve Çerkesçe) çevi-

rileri vermek için geldiğinde gördüm ki kendisi için de bazı

notlar hazırlamıştı ve bu notlar Osmanlı alfabesiile yazılmıştı.

Bir ricası ise Cambridge'de, beni Kafkas Dilleriyle ilk tanış-

iran, Emeritus Sanskrit Profesörü olan Sir Harold Bailey'e

yazmış olduğu özel notu iletmemdi. Sir Harold'ın dairesinde

Cambridge'e ziyareti Mobil Oil'deki bir öncekiiş arkadaşıta-

rafından ayarlanmış olan Peter Kentile birlikte Cambrigde'de

yakın zamanda Comparative Phiology bölümünde profesör

olan Geofirey Horrocksile tanıştık. Peter bana kendi köyü-

nü ziyaret etmeyi teklif ettiğinde Sir Harold nazikçe gezimi

finanse etmeyiteklif etti, ancak gezi üniversitenin hibesi(St.

John's) ile karşılanacağı için bu teklifi kabul etmeye gerek

kalmadı. Tevfik, Kuzey Batı Kafkas Dillerine uzun zamandır

büyük ilgi duyan Sir Harold'a bir mesaj hazırlamıştı ve bu me-

sajı Sir Harold'a getirdim. Tevfik ile 1950'lerden beri çalışan

Georges Dumezil'e de yaptığım kayıtlardan bir kopya yolla-

dım. Georges Dumezil de analizlerini, deşifrelerini İngilizce

çevirileri ile birlikte bana geri yolladı. Bunlar benim tarafımdan

derlenmiş olan “The Languages of the Caucasus 2: North

West Caucasus (Caraven Books, 1987)”ın 31-32. sayfala-

rında bulunabilir. İ

Çalışma seanslarımızın bittiği cuma günü öğleden sonra

Tevfik beni bir geziye çıkarmayı, boğazı geçip evine git-

memizi teklif etti. Ve bunu hakkıyla yaptı. Asya tarafına ilk

geçtikten sonra, öğle yemeğimi ısmarladığı lokantaya doğru

giderken Dumezil'in araştırma gezisi sırasında kaldığı oteli
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işaret etti. Son olarak beni evine götürdü, burada benieşi

ve yaşlı bir Abazaca konuştuğunu belirttiği ziyaretçiile ta-

nıştırdı. Tevfik'in teşvikleri ile bu ziyaretçinin o zamanlar tam

olarakilgilenmediğim ya da bilgi sahibi olmadığım Kuzey Batı

Kafkas Dillerinin bir kolunda konuşmalarını kaydetme imka-

nını buldum. Bütün bunlardan sonra gezimiz sona erdi ve

Tevfik beni tekrar Şişli'ye getirdi, vedalaştık. Kader öyleki;

1976 yılında Tiflis'te bir Abhazile evlendim ve sonunda eşim

1977'nin başlarında Büyük Britanya'ya vardığında, Türkiyeli

Abazaların konuşma örneklerini dinlemesini istedim. Kayıtları

çalıştırdım, ancak bu kayıtlar tam olarak Abaza değil Abhaz-

caydı, Abazaca benim sonradan (ve de hala) üzerinde ço-

ğunlukla çalışacağım dildi.

1975-1976 akademik yılını Gürcistan'da geçirdikten sonra,

irenle İstanbul'a gittim. İstanbul'da yine Michael Riccioli ve

dul annesinin yanında kaldım. İngiltere'ye dönmeden önce,

Tevfik'in evini bulmayı ve ona bir Abhaz ile evlendiğimi an-

latmanın ilginç olacağını düşündük ancak yaptığımız araş-

tırmalar sonucunda Tevfik'in evini bulamadık. Ancak yakın
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zamanda kadar Dumezil'den ona gönderilmiş bir mektupla

gerçeği öğrenmemi sağladı.

Eklemem gerekir ki Riccioli'lerin evinde kaldığım hafta bo-

yunca, komşuları olan Ara Simsarve eşinin Ermenice konuş-

malarını da kaydettim.

1974'de seyahatim boyunca bir şekilde bana yardımcı olan

herkese şükranlarımı sunmak isterim. Bu gezi hayatım bo-

yunca katıldığım en geliştirici deneyim oldu.

Çeviriler

1. Çok uzun zaman önceiki İngiliz adam gemiile seyahat

ediyordu. Onlar 3 deniz geçtiler ve İstanbul'dan da sonra

Karadeniz'e ulaştılar. Ancak burada büyükbirfırtına vardı ve

gemileri battı. Yüzmekten başka hiçbir çareleri yoktu. Onlar

kıyıya doğru yüzmeye çalışırlarken, sahildeki insanlar onları

gördü. O insanlar sahile gittiler, 2 adamı alıp köylerine gö-

türdüler ve kalmaları için davet ettiler. 2 adam burada 2 yıl
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kaldılar. Söylenildiğine göre bu 2 adam burada Ubıh dilini

çalıştılar ve yazdılar. 2 yıl sonunda Ubıhlar ve Kahki vedalaş-

tılar. İngilizler ülkelerine döndüler. Bu 2 İngiliz Çiznemukadar

kabilesinin misafiri olmuşlardı. Bu sebepledir ki ne zaman

Çizhemukadar kabilesinden biri çalışmaya başlarsa, insanlar

onlar hakkında “Aynıİngiliz gibisin. Tıpkıİngilizler gibi çok hızlı

çalışıyorsun.” diye şaka yaparlar. Bu yaklaşık 500 — 600 yıl

kadar önce olmuştu. Bu hikayenin hangi gerçeğe dayandı-

ğını bilmiyorum. Ama böyle bir kitap varsa eğer, bu kitabın

İngiliz arşivlerinde muhtemelen bulunabilir. Eğerbiri bulabilir-

se çok memnun olacağım. Ancak gerçeği bilmiyorum ve bu

sebeple de üzgünüm.

2. Uzun yıllar önce 3 kızı olan bir kadın vardı. Bir Arap bu kız-

lardan birini istiyordu ve kadın en yaşlı olan kızını bu adama

verdi. Arap kızı eve götürdü. Akşam kızla birlikte olmak için

döndü. Bıyığının yarısını kesti ve kıza verdi ve bunu saklama-

sı gerektiğini söyledi. Ertesi akşam Arap geri geldive bıyığını

geri istedi. Kızdan bıyığı yüzüne eskisi gibi koymasınıistedi.

Bu tabiki de imkansızdı ve adam çoksinirlenerek kızı öldür-

dü. Sonra kadının 2. Kızını almak için gitti. Kızı eve götürdü

ve biyığının diğeri yarısını keserek kıza verdi ve bunu sakla-

ması gerektiğini söyledi. Kız bıyığı oturduğu yastığın altına

koydu. Ertesi akşam Arap geri geldi ve bıyığını geri istedi.

Kiz bıyığı Arap'ın yüzüne yapıştıramadı. Adam kıza karısını

olamayacağını söyleyerek kızı öldürdü. Bir süre geçtikten

sonra adam 3. Kızı aldı ve eve götürdü. Kız çokgergindi

ve ağlıyordu, çünkü diğer 2 kız kardeşine ne olduğunu bi-

iyordu. Arap geldi ve bu sefer bumunu kesti ve kıza verdi.

Ve bunu saklamasını söyledi. Odada ateş vardı ve kız burnu

pişmesiiçin ateşe koydu. Ancak bir kedi geldi ve bumu alıp

götürdü. Ertesi akşam Arap geldi ve burnunu sordu. Ama

burnu kedi götürmüştü. Dolayısıyla kız burnu geri veremedi.

Kız Tanrı'ya yalvardı ve Tanri burnu Arap'ın yüzüne geri koy-

du. Arap memnun oldu. Kıza diğer kardeşleri gibi olmadığını

ve karısı olabileceğini söyledi. Kıza 40 tane anahtar verdi.

Bu 40 anahtarın evdeki 40 odanın kapısını açacağını söyle-

di. Kızın tüm odaları ziyaret etmesi gerekiyordu. Arap gitti.

Kız da anahtarları aldı ve odaları gezmeye başladı. Odalar-

dan birinde altın, birinde gümüş ve birinde de değerli taşlar

vardı. Kız sonunda son odaya vardı. Bu odada bir sandık

vardı. Sandık kilitliydi. Kız sandığın içinde ne olduğu merak

etli ve sandığı açtı. Sandıkta kilitlenmiş birkaç tane lehim-

ci vardı. Elbette ki sandık açıldığında çok memnun oldular

ve sandıktan dışarı çıktılar. Lehimciler alabildikleri kadar altın

ve gümüş alarak oradan kaçtılar. Kiz Arap'ın şimdi kendi-

sini öldürmesinden ve sandığın içine kilittemesinden korktu.

Akşam Arap geri geldi. Kızı aradı ancak bulamadı. Kadının

sandığın içinde olduğunu bilmiyordu. Kadın sandığın içinde
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bir süre kaldı. Sonra acıktı ve yemek yemekistedi. Ama ye-

meği nereden bulabilirdi? Evin lordunun bir oğlu vardı. Ona

yemek götürüyorlardı. Kiz gizlice sandıktan çıkmaya ve bu

yemek hazırlanırken birazını yemeğe başladı. Ama bir gün

kızı yakaladılar. Kızı yakaladıklarında kötü davrandığıiçin onu

ateşe atacaklarını söylediler. Kızın küllerini attılar. Küllerini at-

tıkları yer yeşillenmeye başladı. Bir gün Tanrıkızıdiriltü. Külle-

rin altındaninilti duyulabilirdi. Buradan geçen çocuklariniltiler

yüzünden toplanmaya başladılar. Kadının bir nişanlısı vardı,

o da tesadüf eseri oradan geçiyordu ve çocukların toplan-

malarını görünce bir bakmakiçin oraya gitti. Bir kadınıniniltisi

duyulabilirdi. Adam küllere baktığı zaman, kadının parmakla-

rını görebilirdi. Adam kadının parmaklarından birinde yüzüğü

gördü. “Ah, bu benim eski nişanlım. O kaybolmuştu. Ama

işte bu ol", Adam kadını açığa çıkardı. Onu eve götürdü ve

onunla evlendi. Ve onlar sonsuza kadar birlikte ve mutlu ya-

şadılar. Hikayenin sonu bu.

3. Sir Harold Bailey'ye selamlama şöyle (genel hatlarıyla)

Sevgili arkadaşım Bailey, daha öncesizi hiç görmemiş olma-

ma rağmen sizi tanıyorum, isminizi duydum. Diller üzerinde

çalışmanızdan çok memnunum, bunuiçtenlikte söylüyorum,

size en iyi dileklerimi yolluyorum ve elinizi tutuyorum, sıkiyo-

rum ve göğsüme bastırıyorum.
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TiJ İLKAY arkadaşları ve bulunduğu camia'da sevilen sayılan bir gençti, yazık ki

Maykop'ta geçirdiğibir trafik kazasında hayatını yitirdi.

Bu acı olay dostlarını harekete geçirdi, Tıj İlkay'ın sağlığında en çok yapmakistediği

misafirhane fikrini onun vasiyeti kabul edip bu projeyi oluşturdular.

Gençlerimizin başlattığı bu proje zaman içinde topluma mal olan bir çalışmaya dö-

NÜŞÜÜ.

Bu projede Anavatan ile Diasporanın elele vermiş olması da çok önemli. Yapılacak

olan misafirhane, Anavatan'a giden herkese kucak açacak, kendini evinde hissetme-

sini sağlayacak, oturmaizni veya vatandaşlık için başvuranların brokratik işlemlerini

kolaylaştıracaktır.

KAFFED olarak bizim de arkasında durma kararı aldığımız bu projenin bütün hikaye-

sini bilgilerinize sunuyoruz.

Bu projenin toplumsal bir proje olmasını hepimiz önemsemeli, bu projeye hep birlikte

katkı koymalı, projenin amacı, başlangıç noktasınıiyi algılamalıyız.

Katkılarınızı bekliyoruz, bu bizim için maddi ve manevi anlamda çok önemli.

Bir gün hepimizin, biz değilse cocuklarımızın bu misafirhaneye yolu düşebilir.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU (KAFFED)
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e Proje

» Amaç : MaykopTıjİlkay DönüşYolu Misafirhanesi, Adıgey” e yerleşim ve

vatandaşlık işlemleri yürütenlerin zorunlu “adres kaydı”ve uygun fiyatlı

konaklamaihtiyacını karşılamak, yerleşimcilere dil ögrenimi, sosyalve

kültürelfaaliyetlerle adaptasyonlarında destek olmak ve Maykop'u ziyaret

eden Kafkasyalılar için nezih ve sosyal bir konaklama ortamı sunmakiçin

hayata geçiyor.

Misafirhanede sadece Kafkasya kökenlilere hizmet vererek, misafirlerinin

kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortamıoluşturmayı hedefleni-

yor.

 
» Misafırhane'nin hizmet konuları:

1. Maykop'a kesin dönüş yapmışkişilerin,ilk etaptaki barınmaihtiyaçlarını

orta vadede(3-6 ay kadarsüreyle) karşılamak.

Bu süreçte konaklama hizmetini çok uygun fiyatla sunmak.

2. Vatandaşlık işlemleri yürütmeleri nedeniyle Maykop'a 6 aydabir seyahat

edenlerin konaklamaihtiyaçlarını karşılamak.

Bu süreçte konaklama hizmetini turistik seyahatlere oranla daha uygun

fiyatla sunmak.

3. Maykop seyahati yapan tüm Kafkasyalılara Maykop normlarındafiyatlar

ile, kendi kültüründen insanlarla bir arada olabilecekleri güvenli, konforlu

konaklama hizmeti sunmak.

4. Çok amaçlı salonda dil eğitimi vermek. Sosyal faaliyetlerle adaptasyon

çalışmalarına destek olmak.

5. Vatandaşlık işlemleri yürütenlere veri merkezi hizmeti sunmak.Bulun-

dukları aşamada yapmaları gerekenler, ileri aşamalarda yapmaları gere-

kenler, benzer durumdakilerin karşılaştığı zorlukları aşma yöntemleri gibi

bilgileri merkezileştirerek, büyükbir eksiğin giderilmesi hedefleniyor.

6. Vatandaşlık işlemleri yürütenlere, karşılaştıkları hukuki zorluklar, çö-

zümleri ve mevcut haklarıylailgili misafirhane bünyesinde avukatistih-

dam ederek hukuk hizmeti sunulması hedefleniyor.

» Proje Komisyonu:

Vatandaşlık işlemleri yürütenlerin, geri dönüş yolunda en büyük ihtiyaç

olarak dile getirdikleri bu proje, Maykopveİstanbul'dayeralaniki komis-

yonun ortak çalışmasıile yürütülüyor. 20 yıldır Maykop'ta ikamet eden

Miraç Dug, proje başkanlığı görevini yerine getiriyor. Proje, herhangibir

dernek, federasyon, gruba ait olmamakla birlikte, halkımız için büyükbir

hizmetolarak nitelendirilen bu çalışmayaçeşitli dernek, federasyon, kulüp

ve gruplar gönüllü olarak destek veriyorlar. Gelinen aşamaya kadar tüm

çalışma, gönüllerin maddi, manevivefiziki desteğiile hayata geçirilmiştir.

» Proje Maliyeti:

3 katlı 28 yatak kapasiteli, bahçesinde halihazırda bir ev bulunan projenin

arsa dahil toplam maliyetinin 250.000$ olması öngörülüyor (mefruşat ve

demirbaş giderleri hariçtir).

» Kaynak:

Proje, başlangıcından bitimine kadar tamamıyla gönüllülerin maddi ve

manevi katkıları ile yürütülmektedir.

» Mülkiyet ve Resmi Haklar:

İnşaat süresinde mülkiyet ve tüm resmisorumluluklar Maykop'ta ikamet

edenproje başkanı Dug Miraç'a aittir. İşletme aşamasındanitibaren, mülki-

yet ve resmisorumluluklar mevcut (DAR — Geri dönüşçülerin resmiörgütü)

veyaileride oluşturulacakbir sosyal örgüte devredilecektir.

» Mimari özellikler:

* Şehirmerkezinde600m?arazi

* Birihali hazırda mevcut,ikincisi yeniinşa edilen
toplam 580 m? kullanım alanlı 2 bina

e Yenibinada3 katlımimari

* 28yatak kapasitesi

* 85 m” çok amaçlı toplantısalonu

» Profesyonel konaklama hizmeti

» Çalışmayöntemimiz:

Arsanın araştırılmasından bahçenin temizlenmesine, mimari projenin

çizilmesinden gereksiz yapının yıkılmasına, molozların taşınmasındante-

melin kazılmasına, temelatılmasındanbirinci kat duvarlarının örülmesine

kadar işçiliklerin tamamı gönüllüler tarafından imece usulüile yapılıyor.

Bu sayede, Anavatan'da diaspora için yapılan bu hizmetin hem çalışma

yöntemi hem de kendisi bir ilki başarmış oluyor. Çeşitli gençlik grupları,

misafirhane inşaatını ziyaret eden diasporalılar, Maykop'ta yaşayan genç-

ler ve pekçokkişi inşaatta gönüllü olarak işçilik yapıyor.
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* Mimari proje ve misafirhanenin konumu
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» Önemli bilgiler

» Proje çalışmaları 15.03.2013 tarihinde başladı.

» Yaklaşık 1 ay sonra Maykopskaya Cad. No 148 adresindekiev, bahçesine yenibina

yapılmaküzere satın alındı.

» Mimari proje hazırlandıve inşaatizinleriiçin resmi başvurular yapıldı.

» Yaklaşık 4 ay sonra, 25.07.2013 'de temel atmatöreniyapıldı. Törende Adigey ve

Türkiye'den katılımcılar ve yetkililer hazır bulundu. Tören haberi Adigey televizyo-

nu haber bültenleri ile gazete ve radyolarda da yeraldı.

» Türkiye'deki pek çok festival, toplantı, gösteri ve etkinliklerde projenin tanıtı-

mı yapıldı. Toplumumuzunileri gelenleri ile görüşmeleryapıldı. Kaffed yönetim

kurulu projeye destek verme kararı aldı. Her yaş grubundan yüzlerce kişi projeye

gönüllü katkıda bulundu.

» Adıgey'de devletyetkilileri ve toplumun öndegelenisimleriile görüşmeler yapıl-

dı. Adıgey Cumhurbaşkanıve Kültür Bakanıprojeye destek olmasözü verdi. Toplu-

mun önde gelenleri komisyonda yeralarak veyabirinci dereceden destek vererek

katkıda bulunuyorlar.

» İnşaat, 2. katın yükselmesine kadar Maykop'ta yaşayan Çerkeslerin gerekişle-

rinden feragat ederek, gerekseiş dışı saatlerinde gece geç saatlere kadar inşaat

işlerinde bilfiil çalışmasıile dışarıdan hiçbir işçilik temin edilmeden yürütüldü.

» Projemize, Kafkasya ve Türkiye'de yaşayan Kafkasyalı iş adamlarımız ve sanatçı-

larımız da destekveriyorlar.

- Misafirhanenin faaliyete geçmesiyle, çok amaçlı salonunda kültürel faaliyetler,

dil dersleri ve toplantılar düzenlenerek elde edilen gelir işletmenin döner serma-

yesine dahil edilecek.

» İşletmeprofesyonelkişilertarafından profesyonel olarak yapılacak.

» İşletme kurulunda,proje komisyonundankişilerin yer almasıve mülkiyetile tüm

resmi hakların bir dernek/vakıf bünyesine aktarılmasıplanlanıyor.İşletme, komis-

yon tarafından oluşturulanişletme kitabında yer alan kurallara göre yapılacak.

- Kaffed tarafından 3-7 Ekim tarihleri arasında organize edilen, KKTC Başbakanı

Sn. Sibel Siber'in de katılacağı Adigey seyahatinden elde edilecek gelir ve gezi

sırasında Maykop'ta Gülcan Altan'ın sahne alacağı yemek organizasyonunun ge-

lirleri de projeye aktarılacak.

» Basında,internette ve sosyal medyadaproje

» Sosyal Medya: Proje başlangıcında Facebook'da oluşturulan grubun Eylül 2013

itibariyle 1.300 gerçek üyesivardır. Proje ile ilgili haberler, gelişmelervebilgiler bu

platform üzerinden de yayınlanıyor.



 

* İnternet : Proje ile ilgili tüm detaylarve gelişmeleri www.donusyolu.
org adresşndentakip edebilirsiniz.
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Önerilen Gruplar

Basında proje haberleri:

03.09.2013- ORT - Rusya Ulusal TV- Geri dönüş konusu ve misafirhane ha-

beri

Atlas Dergisi Eylül sayısı — Çerkes Sürgünü'nün konu edildiği kapak konusu

haberinde misafirhaneden bahsedildi

18.08.2013 - Adıgey Televizyonu - Misafirhane haberi

25.07.2013 - Adigey Radyosu — Misafirhane haberi

29.07.2013 - elot.ru- Çerkeslere yönelik portal -misafirhanetanıtım haberi

29.07.2013 - kavkaz-uzel.ru- Kafkasya haberlerisitesi-misafirhane tanıtım

haberi

29.07.2013 - aheku.org- Misafirhane haberi

26.07.2013 - Adıgey TV — Temelatmatörenihaberi

  

* Destek

Projenin tüm destekçileriile birlikte halkımız ve dönüşyolu için bü-

yükbir hizmetiyerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.Sizin deste-

ginizle daha güçlü, daha inançlı olacağız.

Kendiniz ve bizden sonrakinesillerimiziçin,

SİZ DE BİZE KATILIN...

Hesap numaralarımız;

Hesap Sahibi: Yıldız ŞEKERCİ

(KAFFED adına, Yönetim Kurulu Üyesi/Adığe Çalışma grubu (AÇG)

koordinatörü)

01007270 (TL) 416 - Ümitköy şubesi HALKBANK

35000470 (EUR) 416 - Ümitköy şubesi HALKBANK

37000015 (GBP) 416 - Ümitköy şubesi HALKBANK

23000033 (USD) 386 - Necatibey şubesi HALKBANK

»Bize ulaşın

Tüm sorularınız ve bilmekistediğiniz her şey için bizimleiletişime

geçin :

www.donusyolu.org

infoodonusyolu.org

    
  

https://www.facebook.com/groups/tijilkaydonusyolu/   

 

 



 

 
*Tıj İlkay Ülker kimdir ?

Tıj İlkay 1976 yılında doğdu.Dil, kültür ve tarih konularına küçük yaşla-

rındanitibaren duyduğuilgiözellikle Çerkes dili, tarihi, kültürü ve müziği

konusunda yoğunlaştı. İtükaf” ın orkestrasına ve gelişmesine uzunyıllar

büyük emek verdi. İstanbul'da pek çok dernek ve dans topluluğuiçin

müzisyenlik yaptı. Genç müzisyenlerin yetişmesine büyük katkıda bu-

lundu. Anadolu'daçalınan bazı Çerkes müziklerini mızıkadan akordeona

taşıdı. Derlediği ve kompozisyonunuyaptığı müziklerin bir kısmı İtükaf

tarafından sahnelenmektedir.

Tıj İlkay Ülker Adigey” de yaşamakiçin hazırlık içerisindeydi. Belli aralık-

larla Kafkasya seyahatleri yapmaktaydı. Maykop' ta vatandaşlık işlem-

lerini yürüttüğü günün akşamında, Maykop yakınlarında geçirdiği elim

trafik kazası sonrası, 13.03.2013 tarihinde aramızdan ayrılarak Maykop'

ta defnedildi.

Vatandaşlık işlemleri yürütenlerin yaşadığı konaklama ve ikametgöster-

me problemine çözüm üretmek amacıyla, işlemleri birlikte yürüttükleri

arkadaş grubuylabir konut edinmefikirleri vardı. Tıj İlkay gibi bu konuda

bir çözüm üretme fikrinde olanlarile konuyu görüşüyordu.

Bizler proje komisyonu olarak, böyle bir misafirhaneye adı verilmesi

gereken, camiamızaTıj İlkay” dan çok daha fazla emeği geçmiş, büyük

işler yapmış saygıdeğerinsanlarımızın olduğunu biliyoruz.Tıj İlkay” ın

konaklama sorununa çözüm sağlamaya çalıştığı sırada vefatı, Maykop'

taki dostlarınınTıj İlkay”ın adını Maykop”'ta yaşatmakistemesi, Maykop'

ta defnedilmesisonrası uygunşartların oluşması gibi nedenlerle bu mi-

safirhaneye isminin verilmesikararlaştırılmıştır.

Bu misafirhanenin benzerlerinin diğer şehirlerimizde de yapılmasını, bu

üzücü olayın sonucu ortaya çıkan bu eserin bir örnek olmasınıve sayıla-

rının artmasınıdiliyoruz.
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ize kendinizden ve işinizden bahsedebilir misi-

niz? Fotoğraf tutkunuz ne zaman başladı?

 

Fotoğrafa olan ilgim yavaş yavaş gelişti, tıpkı karşı-

nızdakini yavaş yavaş tanımayı ve onu haklı sebeplerle sevmeyi

öğrendiğiniz bir aşk ilişkisinde olduğu gibi... İlk fotoğraflarım ai-

lemden, sevdiklerimden bir anı, bir iz saklamaya yönelikti, dola-

yısıyla fazlasıyla içgüdüseldi. Sonrasında pratikle birlikte beklenti

düzeyim yükseldi ve gerçekten ne yapmak istediğimi, kimi ne

amaçla fotoğraflamak istediğimi sorgulamaya başladım. Özel-

likle halktan insanlar, etnik azınlıklar ve göç olguları ilgimi çeki-

yor. Bunlar bana kendi hikâyemi çağrıştırıyor: ailemin Fransa'ya

göçü ve ben Fransız olarak doğmuş olsam da köklerimin anne

tarafından Ukrayna'ya, baba tarafından İtalya'ya uzanmasi...

- Abhazya'dan önce hangi ülkelerde fotoğraf çektiniz?

Daha çok Avrupa'da foto röportajlar yaptım ama Türkiye

ve Gürcistan'da da çalışmalarım oldu. Kafkasya'yı, Panki-

si Vadisi'nde Çeçen azınlıkla ilgili röportaj sırasında 2012'de

Gürcistan Üzerinden keşfettim. O dönemde de Abhazya hak-

kında bilgi ediniyordum ama Kafkasya'yı çok iyi bilmediğimden

ve orada irtibatta olduğum birileri olmadığından ötürü hemen

Abhazya'ya gitmeye kendimi hazır hissetmedim. Abhazya ile

ilgili birçok kitap, makale okuduktan, internet üzerinden ulaşı-

labilen çok sayıda belgesel ve video izledikten sonra, Abhazya

üzerine bir kitap yazmış olan Fr&dâric Delorca ile tanıştım ve

1992-93 savaşının sona ermesinin 20. yılı vesilesiyle ortak bir

röportaj yapmaya karar verdik.

-Neden Abhazya? Diğer bir deyişle, Abhazya'da fotoğraf

çekmeye nasıl karar verdiniz?

Hedefim, medyanın pek ışık tutmadığı dünyanın bu bölgesi-

ni daha fazla tanıtmak. 2014 Olimpiyat oyunlarının yapılacağı

Soçi'ye coğrafi yakınlığı ve Gürcistan'daki son cumhurbaşkan-
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lığı seçimleri Abhazya'yı gündeme getirmeye ve geleceğini sor-

gulamaya belki de katkıda bulunacaktır. Ayrıca biz insanlarda

ortak olanın, bizi karşı karşıya getirenden daha güçlü olduğunu

göstermeyi de hedefledim. Sohum'da Karadeniz'in kıyısındaki

bir kafede dans edenlerin fotoğrafı ne demekistediğimi dahaiyi

anlatıyor çünkü herkes sevmek, barış içinde yaşamak, diğerinin

canını almaktansa can vermek İster.

-Abhazya'ya gelmeden önce görüşleriniz nelerdi? Örneğin

Gürcistan'dayken Abhazya hakkında neler duydunuz? Yol-

culuğunuzdan sonra Abhazya hakkındaki görüşleriniz de-

ğişti mi?

1992-93 savaşı, Gürcü bilinçaltında izler bıraktı. Abhazya hak-

kında bilgi almaya çalıştığımda Gürcüler bana “oraya gitmek

mümkün değil, ayrıca da tehlikeli” diyorlardı. Abhazya'nın, bana

anlatılan gibi bir ülke olmadığını içten içe seziyordum. Bu du-

rumda eniyi yol, gidip kendim görmemdi. Zor bir geçmişin izini

taşıyan ama geleceğe açık bir ülke buldum. Kurumları, ulusal

temsili, bölgesel ve turistik avantajları olan bir ülke... Ama prob-

iemleri de var: ağır aksakilerleyen bir ekonomi, yetersiz bir sağ-

ik sistemi ve göreli bir yalıtılmışlık.

-Abhazya'da çalışırken yerel halktan ya da resmiotoriteler-

den yardım gördünüz mü?

Birkaç formaliteden sonra (sınırı geçme, vize, Apsny Press'ten

akreditasyon alma) Eylül ayının son haftasında gerçekleşen tö-

renlere katılabildim. Ama kendimi resmi programla sınırlamakis-

temiyordum. Orada irtibatta olduğum kişiler (Ganan'a ve Anıt'a

teşekkür ederim) ve biraz da ataklığım sayesinde hemen Aba-

zalarla tanıştım, ülkeyiiçeriden keşfettim. Abhazya'da kolaylıkla

çalışabilmiş, törenlere katılabilmiş, bakanlıklara, şirketlere ya da

okullara girebilmiş olmam beni etkiledi. Ülkenin dışarıdan bek-

lentileri olduğu ve en güzel yanlarını göstermek istediği hisse-

diliyor.
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- Gürcistan'la Abhazya ve Rusya'yla Abhazya'nın gelecek-

tekiilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gürcistan ile Abhazya arasındakiilişkilerin normalleşmesi yakın

bir gelecekte pek olanaklı görünmüyor. Fotoğrafladığım tören-

lerin de gösterdiği gibi, 92-93 savaşının hatıraları Abazaların ve

Gürcülerin hafızasında hala tazeliğini koruyor. Abazalar, Gürcü-

lerle her tür birleşmeyi ulusal kimliklerine yönelik ağır bir tehdit

olarak algılıyorlar. Rusyaile ilişkilerin geleceğini öngörmek ise

daha güç. Bir yandan Abhazya özellikle güvenlik ve finansman

alanlarında Rusya'ya giderek daha bağımlı hale geliyor. Para

olarak Rus rublesini kullanıyor ve ekonomisinin 9e 70'i Rus yar-

dımlarına dayanıyor. Diğer yandan bağımsızlığını ne pahasına

olursa olsun muhafaza etmekistiyor... bunu hala yapabilecek

durumda mı?

 
- Abhazya fotoğraflarınızla ilgili geri dönüşler oldu mu? Ab-

hazyaile ilgili başka projeleriniz var mı ?

Abhazya'ya yeniden gelmeyi ve röportajımı derinleştirmeyi, Ül-

kenin iç kısımlarını, dağ köylerini ve kasabaları biraz daha gez-

meyi, henüz tüm gizemlerini ortaya dökmemiş olan bu ülkeyi

keşfetmeye devam etmeyi diliyorum. Bu arada röportajımın bir

kısmı Kafkas halkları Üzerine kolektif bir sergi çerçevesinde Ma-

yıs 2014'e kadar Hamburg Etnoloji Müzesi'nde sergilenecek ve

Atlas Dergisi 2014'ün başlarında röportajımı yayınlamak istiyor.

Son olarak, röportajım birçok internet sitesinde yayınlandı. GEO

ve PRİVATE Photojoumalism bunlar arasında, Dolayısıyla çok

memnunum çünkü hedefim, Abhazya'yı olabildiğince çok kişiye

tanıtmak. Bu nedenle benimle röportaj yaptığı için NART'a da

teşekkür ediyorum.
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etmekte olan değerli hemşerimi

Ağrı dağında geçirdiği 4 günü üzerine

Nart dergimiz için söyleşi yaptık.
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yaşadıklarını büyük

bir heyecanla dile

getirdi.

-Öncelikle kendinizden bahseder
misiniz?

Kayseri doğumluyum, babam Pınar-

başı ilçesi Yukanborandere köyünden

Gogçase sülalesine, annem ise Kahra-

manmaraş Göksun ilçesi Mehmetbey

köyünden Hapae sülalesine mensup.

Üniversiteye başladığım 2000 yılından

itibaren Ankara'da yaşamaktayım. Üni-
versitede okuduğum yıllarda hayatıma

giren ve asla terk edemediğim dağcılık

tutkumu iş hayatıma başladıktan sonrada

az da olsa devam ettirmeye çalışıyorum.

2004 yılından itibaren Milliyet gazetesin-

de foto muhabiri olarak hayatıma devam

etmekteyim.

“Daha önceki dağ tırmanışlarından

bahseder misiniz?

Üniversite hayatımda dağcılık kulübü

üyesi olmamla başlayan ve 4 yıl boyunca

içinde Türkiye'nin en yüksek zirvelerinin

de olduğu birçok tırmanışta bulundum.

Bunlar içerisinde Erciyes dağı, Hasan

dağı, Aladağlar, Kaçkarlar gibi dağları

saymak mümkün.

 



AĞTİ ağı İş

çıklı?

Aslında 2006 yılı Ağustos ayında ilk tir-

manışımı gerçekleştirdiğim Ağrı dağına

bir sefer daha gitmeyi hep düşünüyor-

dum. Bu tırmanışta bana eşlik eden

gazeteci arkadaşlarım Bayram Şahin

ve Ertan Ezen'in yapacakları belgesel

projeleri için teklif getirmeleriyle başladı.

-Nasılbir hazırlık süreci geçirdiniz”

Ağrı dağı teknik olarak zor bir dağ ol-

mamasına rağmen, yükseklik nedeniile
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dağcıları zorlayan bir dağ. Bu yüzden

fiziksel bir hazırlık yapmak şart. Arka-

daşlarımla birlikte antrenmanlar yapa-

rak fiziksel olarak hazır duruma geldik.

Bunun yanında değişken hava şart-

larına uyum sağlayacak kıyafetler ve

ekipmanlarımızı da toparladıktan sonra

tırmanış için hazır duruma geldik.

-Tırmanış güzergahından bahseder

Ankara'dan havayolu ile Iğdır'a, daha

sonra ise Doğubayazıt ilçesine karayolu

ile ulaştık. Son hazırlıklarımızı tamamla-

IN

mak için İi gece Doğubayaztt ilçesinde

kaldıktan sonra tırmanışın başlayacağı

Eli köyüne hareket ettik. Bu noktadan

sonra 3200 metrede ve 4200 metrede

bulunan iki ayrı kampa doğru tırmanışa

başladık.

Ağrı dağı yüksekliği nedeniyle ara

kamplar yapmayı zorunlu kılıyor. Dağcı-

ların yüksekliğe uyum sağlamalarıiçin 3

bin 200 ve 4 bin 200 metrelerde kurulan

kamplarda gecelemeleri şart. Böylece

yüksekliğin beklenmedik etkilerden bir

nebze korunmuş oluyorlar. Yaklaşık 4

saatlik bir yürüyüşün ardından ulaştığı-

MIZ 3 bin 200 kampının diğer adı; yeşil

kamp. Adını hak edecek kadar yeşillikle

kaplı bu kamp,Zirve öncesi dağa uyum

sağlama ve zirve sonrası dinlenme için

oldukça uygun şartlar barındırıyor. Yol

boyunca gördüğümüz her şey Ağrı da-

ğının uzun yıllar önce aktif olduğu dö-

neme ait eserler. Arabaların ulaştığı son

noktada devreye at ve kalırlar giriyor.

Burada kamp alanları arasında mesafe-

lerin uzak olması nedeniyle neredeyse

bütün dağcılar için kalırlar vazgeçilmez.

Buteknik, Ağrı dağı haricinde Niğde-

Aladağlarda da oldukça sık kullanılıyor.

-Tırmanışta karşılaştığınız zorluklar

neler oldu?

4200 metrede bulunan kampta yük-

seklik nedeniyle günlük işlerimizi yap-

mak bile oldukça zor. Burada bol sıvı

alıp dinlenmeye çekiliyoruz. Dağda sıvı

tüketimi çok önemlidir. Vücudumuz

normalden dahahızlı su tüketiyor. Kay-

bedilen sıvının yerine konulamamasının

ise ölümcül sonuçları var. “Akut dağ

hastalığı” olarak tanımlanan yükseklik

hastalığı genelde bu yüksekliklerde baş

gösteriyor. Baş ağrısı, mide bulantısı

ve bilinç kaybı belirtileriyle kendini belli

eden bu hastalık sonunda akciğer ve

beyin ödemlerine varabilecek ciddi so-

nuçlar oluşabilir.

M
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-4200 meireden sonraki zirve irma-
ime bhabhenriat İsmiminışından bahseder misiniz?

4200 metredeki son kampımızda bir-

kaç saatlik uykudan sonra gece yarısı

tırmanışa başladık. Sis ve fırtına içinde

geçen 6 saatlik tırmanışın ardından

zirve buzuluna ulaştık. Buzulda yürü-

memizi sağlayacak krampon isimli ucu

sivri metal parçaları ayakkabımıza tak-

tıktan sonra artan fırtına ile beraber yo-

lumuza devam ettik. Zirveye 100 metre

kala yoğun tipinin artmasının ve görüş

mesafemizin azalması nedeniile geri

dönme kararı aldık.

-Zirveye bu kader yaklaşmışken3 5

geri dönmekkararı nasıl bir duygu?

Dağcılık zirve odaklı yapılan bir spor

olarak gibi görünse de tam olarak öyle

değil. Her dağcı tırmanışını zirveyle

bitirmek istese de hesaplanamayan

bazı durumlar zirve yapmayı engeller.

Bu etkenlerin başında da hava duru-

mu gelir. Bizimde başımıza gelen tam

olarak buydu. Tırmanışı bitirip aynıhızla

inişe geçtik. Dağcılıkta inişlerin, çıkış-

lardan daha tehlikeli olduğu söylenir.

Biz de bununbilincindeydik ve oldukça

dikkatli indik.

-Bu riskli tırmanışta talihsiz bir olay-

la karşılaşmadınız mı?

Bizim ekibimiz yaşamadı fakat kampa

ulaştığımızda bizimle beraber zirve de-

nemesinde bulunan yabancı dağcıların

bir kısmının tipide kaybolduğu haberini

aldık. Neyse ki birkaç saatlik bu olum-

suzluk dağcıların 4 bin 200 kampına

sağ salim dönmesiyle son buldu. Bu

noktada dönüş kararımızın doğruluğu-

nu arkadaşlarla paylaştık. Sonuçta “en

iyi dağcı evine dönen dağcıdır” sözünü

hatırladık.

Son olarak neler söylemek istersi-

niz?

Bu yaşadıklarımın yanı sıra tüm tırma-

nış boyunca yanımda taşıdığım Adığe

ve Abhaz bayraklarını Ağrı dağının zir-

vesinde dalgalandırmak ve bu anları

3k om
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ulandırdı. Umarım bu bayrakları uzun zamandır ha-

«ın bir zamanda gerekleştirmeyi planladığım Elbruz dağı
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776ski Yunanlılar bütün savaşçıları kadın olan bir ülke-

   

 

ad den bahsederler, o ülkede yaşayan kadınlara da

#“Amazon” derler. Amazonların gerçekten yaşadıkla-

rına dair bazı dayanak noktaları da var.

MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Yunan tarihçi Herodot'a göre,

Sarmatlar, Amazonların ve İskitlerin atalarıdır. Tarihi Çerkes-

ya topraklarında yapılan arkeolojik kazılarda, Sarmatve İskit

mezarlarından çıkan iskeletlerin büyük çoğunluğunun kadın-

lara ait olması, kılıçlar, ok başları, çizme, küpe ve takılara

bakılırsa mezarlar savaşçı kadınlara aittir. Ayrıca daha birçok

başka kaynakta da Amazonların izlerine rastlamak mümkün-

dür.

Romalı tarihçilere ve Antik dünyanın son büyük tarihçisi ola-

rak anılan Procopius'a göre de Amazonların vatanı Kuzey
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Kafkasya coğrafyasıdır. Homeros, Diodoros ve coğrafyacı

Strabon da Amazonlardan söz eder.

Amazonların daha kolay mızrak ve yay kullanabilmek için sağ

göğüslerini kestiklerine dair bazı rivayetler de vardır.

Amazonlarla ilgili halk söylencelerine göre, erkekler savaş-

larda yer almazlardı. Tarihçi ve yazar olan Prof. Bilge Umar,

Amazonlar; “tarım yapmayan hayatları at sırtında, avcılık ve

savaşla geçen bir kadınlar ulusu” olarak tanımlamıştır.

Dilbilim profesörü olan John Colarussa, son Kanada seyaha-

timde, Amazonlar konusunda başından geçenbir olayı şöyle

anlatmıştı bana:

“Daha geçen yıl, Stanford'da Yunan Klasikleri bölümünden

bir profesör benimle temas kurdu. Bana ellerinde 13 adet



N
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büyük vazo olduğunu, bu vazoların üzerlerinde Amazon

resimleri ve anlamını bilemedikleri bazı Yunanca kelimeler

bulunduğunu söyledi. “Amazon Adığece bir kelimedir, 'or-

man ana' anlamına gelir”. Yunanlılar bunuyeniden şekillen-

dirmişlerdir.

Vazonun Üzerindeki resimlerde kadınlar tunik, pantolon ve

çizme giyiyorlardı, bu Amazon resimlerinin altında, Yunan

alfabesiile yazılmış ama okunmayan bazı kelimeler vardı.

Bana bunların herhangi bir anlamifade edip etmediğini sor-

du. Ben de baktım. Gerçekten Yunanca harilerle yazılmıştı.

Fakat bana herhangibir resim göstermedi, sadece kelime-

leri gösterdi. Kelimeye dikkatlice baktım, “kıvırcık saçı var”

anlamındaydı. “Evet, kadının kafasında kıvırcık saçları var”

dedi. Başka biri Abhazca “köpeği sal” anlamındaydı. Keli-

meler 2500 yıllıktı ve Antik Abhazcaydı, takat Yunan hari-

leriyle yazılmıştı. Onlara, adamın bir yere koşup, bahçe gibi

bir yerden bir şey çaldığı anlamına geldiğini söyledim. Ka-

dın “yaptığın tercümenin arkasında duruyor musun?” dedi.

Çünkü bu deyim “kazifadesi” adıyla bilinen çok meşhurbir

ifadeydi. Vazo, Yunanlı bir oyun yazarının kaybolan oyunu-

nu temsil etmek için yapılmıştı. Bu oyunda bir adam birinin

bahçesinden bir kaz çalmıştı, o adam da polisi çağırmıştı;

resimlerde polislerin Üniforma olarak kullandıkları kıyafet de

görülüyordu. Adam şöyle diyordu: “orara..." (aman Tan-

rım.) Elbette onlardan kaz çalmıştı ve cezalandırılacaktı.

Yunanca “asılacağım” diyordu. Bugüne kadar gelmemiş

olan bu oyundan bahsedildiğini duymuştuk, bu da oldukça

popüler olan bu oyunun bir temsiliydi. Polis Antik Çerkes-

ler'dendi. Vazonun arkasında ve önünde bir şeyler yaziyor-

du. Öntaraftakiyazılar Abhazcaydı. Abazalar 1000 yıl önce

Abhazlardan ayrılıp dağlara çıktılar ve orada Besleneylerle

küçük bir imparatorluk kurdular.

Abhaz - Adiğe dili arasındaki benzerlik 9012-15 gibi çok

düşük bir seviyededir. Vazo üzerindeki en eski yazı örmek-

lerini gördüğünüzde Ubıhca bazı kelimelerle de karşılaşıyor-

sunuz; bazı Gürcüce ve OÖsetçe kelimeler de var. Orada

Eugma adındabiri vardı; Gürcüce değil, Keltçe değil, Fars-

ça değil, Slavca değildi; tekrar tekrar kelimeye baktım ve

anladım ki“takip et”, “asla bırakma” anlamlarındaydı. Bubir

takma addı ve bir Amazonun kafasında yazıyordu, bir kılıç

taşıyordu. Başkabiri “yüksek sesle bağıran” anlamındaydı;

bir başkası da zırh giyiyordu. Bu, 2500 yıl önce Yunanlılar

ile Kafkasyalıların ne kadar yakın bağlantıları oluğunun bir

kanıtıydı.

Bir dili konuşurken onun hakkında düşünmezsiniz; sadece

konuşursunuz. Fakat eğer dışarıdan biriyseniz, bir dilbilimci

gibi mesela, bir şeyler öğrenmeye, dilin nasıl işlediğini öğ-

renmeye çalışırsınız. Çerkesçe gerçekten hayret vericidir.

Lengülistik teorisinde bile bu dili her şeyiyle açıklayamıyo-

ruz. (Cümle yapısından bahsediyor) Çok ilginçtir. Bunun

gibi çok az dil vardır. Hititçe çalışan insanların ilk etkilendik-

leri şey; Hititçenin de böyle olmasıdır.”
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ir roman kahramanı Nuridin*; ama benim için -ar-

tik- bir kahraman değil. Nuridin, öncelikle bir mi-

safir benim için, Üstelik kardeş bildiğim bir misafir.

 

  

Bir Çerkesin, bir romanın Çerkes kahramanıyla tanışması,

daha o kitabı okumaya başlamasını bırakın, epey bir önce-

sinden başlar. Göbek kordonuyla size can verenden kopup

ilk nefes almanıza kadar eskiye gider bu tanışıklık.

Ayrıca o kordon bağı olmuştursizi kardeş kılan.

Kardeşbilip misafir edersiniz o kahramanı...

Nuridin işte, benim için romanı okumaya başladığım ilk an-

danitibaren, hatırladığım, çok eskiden tanıdığım, bildiğim bir

misafir kardeş oldu. Her gece okunup rafta yerini alan kitabın

içinden çıktı, usulca yanıma geldi. Ateşlenince başımda bek-

ledi, acıkınca aş, susayınca su verdi.

Kıskandı diğer roman kahramanları onu. Hepsine ayrı ayrı

söyledim, “Nuridin artık bu evin oğlu, o benim kardeşim” de-

dim de ancak ikna edebildim.

Çerkeslerde, “Ne kadar kalacaksın" diye sorulmaz gelen mi-

safire, hem artık kardeş bildim onu. Sütkardeşi değiliz ama

kardeşlik bağı var aramızda, çok eskiden beri üstelik...

Sorulmaz ne kadar kalacaksın diye eve gelen misafire. Hay-

nape (9) olduğu için değil sadece, gelen misafir, tanrı misafiri

olduğuiçin, gelen misafir ile kardeşlik bağı kurulduğuiçin so-

rulmaz ne kadar kalacaksın diye...

Sabahları birlikte kahvaltı yapıyoruz. En çok, ona çay ikram

ederken tedirgin oluyorum. Ya beğenmezse ya demlediğimiz

çayı içmezse diye endişe duyuyorum, her sabah.
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Nuridin, bir yerde değil sadece, iki romanda da var. İki ro-

man arasında gidip geliyor. Bir o romandan bu romana,bir

bu romandan o romana...

Bekliyorum, henüz olmayan bir romanda karşıma yine çıka-

cak mı diye, adı çıkmasa bile anısı çıkacaktır elbet!

Onun can verdiği, bir erkek evlat... Kim bilir, dedesinin adı

konur Mahmut diye... Belki adım Hasan, onun adı olur, adaş

oluruz...

Gelin diyemez diye, ne Mahmut ne Hasan denir. İsmini bir

tek gelin söyler, kimse bilmez adını, Nuridin'in oğlu kalmıştır

sayfa aralarında, hafızalardan çoktansilinmiştir bile.

Romanın tüm sayfalarında denmiştir, en az iki yüz defa

denmiştir. Çok haynape diye geçmiştir. Şimdi bunu yazmış

romancı, kaş gözişaretlerini nasıl anlatsın, onlar ancak ya-

şanırsa bilinir. Kaç çocuğa seslenmiştir gelin, kayınpederine

sesiniişitmeden, ne yapılır ne yapılmazıbir bakışta anlatmış-

tır.

“Çerkes ne yapsın, haynape kültürüyle kendini korumuştur.

Herbir sayfada ya da herbir solukta, güzelce demlenmiş bir

çay içmekistiyorsunuz, Nuridin aklınıza geliyor hemen.

Hani İstanbul'da, en meşhur Çerkes kahraman Aziyade'yi

anarcasına Piyerloti'de içmek istiyorsunuz o güzel demli

çayı. Tahta iskemleler hazırdır...

Piyerloti'de bir çay içmiştir değil mi Nuridin? Kumda köpüren

kahveyi bilir elbet. Aziyade'yi görse, söyleyecek bir kelamı

varsa da haynape diye söyleyemez Nuridin.

Bakın, yine kardeş bildim kendisini, sanki ayna tutuyorlar

bana.

Bir demlik çaydan, süzgeçsiz konan bir bardak çayın üstüne

bir çöp çıkarsa misafir gelecek denir Anadolu'nun göbeği

bildiğimiz şehirlerde. Gelen, Nuridin'in kardeşleridir, kimin

evine konuk olacağıbilinmez. Ya diğer roman kahramanları

gibi yerini alır raflar arasında ya da kardeş gibi çıkar ortaya,

misafir olacağı ocağa,

Tophane'de varsa bugün, bu kadar nargileci, dört bir yan-

da duyulsun ki Nuridin sayesindedir. Sirkeci'de trenden

inen zengin yolcular, meşhur diye soluğu burada alırlar.

“Tophane'nin bir çay demleyen Nuridin'i vardır” derler, sa-

dece bir bardak çay içmeye gelirler.

Zeytinyağını da ceviz yağını da iyi bilirdi. Hem Anadolu hem

Kafkasyaiki koluna girmişti, bırakmıyorlardı, bıraksalar koşa-

cak soluksuz.

Tophane'de, Kılıç Ali Paşa Camii duvarını ören Cervantes'in

ruhu, bir muhabbet kuşu edasıyla gelmiştir Dolmabahçe'nin

kuş bahçesine.

Hatırında kalanlarla bir değirmen gibi rüzgârla esmiştir.

Çanakkale'nin rüzgârı boldur diye duymuştur onun gibi bir

duvar işçisinden. Helen'in intikamını alana kadar demiştir,

söyleyen. Mentoru olmuştur Cervantes gibitaş işleyen.

Yeldeğirmenlerinin gücünü, Tenedos'u arkada, Dardanel'i

önünde, ona anlatılanlar hafızasında yer etmiş, sayfa olmuş

anlatılanlar.

Tophane'den kopan Nuridin, geldiğinde köyüne, göndermiş

paşa ile onbaşıyı, birer çay ikram ettikten sonra...

Biz onu kardeş bildik diyelim, öncesinde çoktan Çingeneler

kardeş bilmişler. Bir kese gitmiş, kimden ne kadaralındı bi-

inmeden.

Bir Capon Çayevi, nam salmış dört bir yanda. Bir ocak tüt-

müş, ocak üstünde bir demlik...

Biter mi Nuridin'in halis muhlis çayı, bitmez elbet.

Biter mi Nuridin'in halis muhlis kötülük yapan adamları, bit-

mez elbetiyilik yapan insanları gibi...

İşte o kötülük yapan adamlarına, kapıyı ardına kadar buyur

etmiştir, misafir olduğu her evde üstelik. Her bir sayfada yine

ne gelecek başına diye, dişlersıkılır durur, çenekilitlenir gece

boyunca.

Devam etmesin artık diye, kitap gece boyunca rafta yerini

alınca usulcacık yanınıza gelir Nuridin. Yine ne yaptım der

çaresizce, sen bir şey yapmadın, biz de bir şey yapmadık.

“Kardeşlik bu, misafirlik gibi değil, sende varsa bende de

var, bende varsa sende de var” diyoruz, “Anladım” diyor,

“anlamasam zaten haynape” diyor.

“Hadigit yat uyu, yarın ola hayrola” diyoruz, zar zor ikna olu-

yor. “Tamam, ben erkenden gelir sana çay demlerim” diyor.

Gitmeye ikna olunca başka bir kitap açıyorum, Nuridin yok

ama kardeşi Mahmut var, kardeşi Adil var, kardeşi Hasan

var.

Okumadan çevriliyor sayfalar, isimler kayboluyor, tek oku-

nan kelime haynape.

Tek okunan, akılda kalan...

Kahramanın, son girdiği ev bile olsa, girilen evde ayakkabı,

hemen burnu kapıya gelecek şekilde konur, bu kimseye git

demek değildir.

Misafire git denmeyeceği gibi o eve kardeş olarak girene

hele bir şey söylemek çok haynape'dir.

Hayvanlar dile gelir bazen, bir baykuş iki kere ötüp sesini

keser, yaşlılar söz alırlar, durumdanvazife çıkarırlar. Elbet bir
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bildikleri vardır, misafir geldik bu dünyaya ama gitme vaki

geldiğinde,isterse burnu kapıya dönük olmasın, Azrail cam-

dan bile çeker dışarı alır o bedeni ruhuyla...

İşte bundan sonrası mühim, çok mühim... Adıyla yaşar, hatı-

ralarıyla yaşar bizim kahramanlarımız.

Aziyade'ye ne kadar mektup gitmiştir? Nuridin'e ne kadar

mektup gitmiştir? Eğer çay demlenen bir sobayı tutuşturmak

için kullanılmadıysa bile, ya mürekkebi uçmuştur ya yaşlar-

dan mürekkebi dağılmıştır.

Cervantes bir kol vermiştir, bir el vermemek için, duvarın öte-

sine geçmiştir. Nuridin kol vermiştir, el vermiştir ama kalbini

vermemiştir, zalime.

Zalim bildiği kardeş, bir yol göstermiştir ona. O ise kendince

bir yol açmıştır kendine.İçinde, tek gidenin kendisi olduğunu

bilerek, açtığı o yolda gitmiştir.

Üçlemenin ikincisi ile başlayıp ardından birinciye geçince,

bir anda seviniyorsunuz, kaybettiğinizi sandığınız misafiri bu-

lunca, biraz serzenişte bulunarak soruyorsunuz neredesin

diye...

“Uzun zamandır sessiz kaldım, çok haynape oldu size” dedi-

ği zaman Nuridin, hah tamam karşımızda ama kötülük iste-

yen adamları da karşımızda.

Bir canı, bir başka cana taşımak gibi, bir kitaptan diğer kita-

ba geçmek...

Benim içinse bırakın kitabı, bir sayfadan bir başka sayfaya

geçmek gibi...

Felek hamamda nasıl bayılır diye 'eğiten' Çingeneler, keseyi

verirken Nuridin'e sormuşlar.

“Biz pek anlamıyoruz, her şeye 'çok haynape' diyorsunuz

ama en hasından Andalusyen atları, Şağdiy atları çalarsınız.

At çalınca 'çok haynape' olmuyor mu be yav” demişler.

Bilememiş ne diyeceğini Nuridin, biraz düşündükten sonra,

“Öyle her at değil, binilen en makbulat çalınır” demiş.

Pek anlamamış bu cevabı soruyu soran Çingene kardeşle-

ri, “Aman be yav, kim anladısizi, bizi, demişler. Biz, ayımızı

kimseye kaptırmayalım, siz de atınızı kimseye kaptırmayın”

demişler.

At terini soğutana kadar dolaştırırlarmış, eğer uzun yoldan

gelinmişse...
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Taksim gecelerinde ana yolda değil, ara yollarda yol alıyo-

rum...

Tophane aşağıda, esintisi geliyor.

Nuridin, neden soyadın Karasu diye sorulunca cevaplarmış.

Karasu, benim soyadım olmayıp kimin olacak? Gelen atalar,

Karadeniz'in kara suyunu bilmişler sadece. Neredeyse canlı

çıkmamış o kara suyu geçen teknelerden...

Acı hatırası kalsın diye, demişler bizim soyumuza Karasu.

Hem ataların acısını hem de evlat acısını birlikte çektin de-

dikleri zaman, cennete gitti demiş oğlum. Bu dünyada ce-

hennemi yaşamadan, ahrette cenneti yaşıyor şimdi, demiş.

Romanbitmiş. Bitmiş bitmesine ancak biten, romanın yazıl-

masıymış; biten, romanın okunmasıymış. Roman kahramanı

ise bitmemiş, biter mi hiç, misafir olmuş yazana, misafir ol-

muş her okuyana, İsteyene, istemese de kardeş olmuş.

Kaç fırça darbesiyle bu kule, resim oldu diye soranlara Bru-

egel. Kaç insan, kaç lisan konuşuyorsa o kadarfırça İle di-

yerek cevap vermiş. Renklere girmeye cesaret edememiş,

soruyu soran...

Nuridin, Tophane'de dinliyormuş dumanı tüten ocaktan tüm

bu konuşulanları. Duvarda asılı, Avni Lifij'in pipo dumanıile

çay ocağının buharı birbirine karışmış. Buhar ile duman bir-

birine karışmış.

Nuridin ise kimseyle karışmamış, karışamamış. Buhar olan

Nuridin ile duman olan Nuridin bile karışmamış.

Kimseye karışamayan Nuridin, misafir oldu, arkadaş oldu

bana.

(9 Haynape: Ayıp
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“İtalyanların, Osmanlı'nın zafiyet içinde bulunmasından yararlanarak Trablusgarp ve Bingazi'yi işgal etmeleri

üzerine imdada koşan Feda-i Zabıtan grubu öncüleri içinde, orada binbaşılığa terfi eden Mustafa Kemal ile Kuş-

cubaşı Eşref 'de bulunmaktadır. Mustafa Kemal Derne Komutanlığı'na atanır. Sağ cenahında yer alan hemşeh-

risi ve akrabası Fuat Bulca aynı zamanda komutan

yardımcısıdır. Sol cenahında ise Yerli Milis Kuvvet

Umum Komutanlığı'na atanan EşrefKuşcubaşı bulun-

maktadır. Fuat Bulca'nın anılarında yer aldığı üzere;

Mustafa Kemal'in düzenlediği taarruz sırasında bir

merminin sütuna çarpması sonucu, sütundan koparak

fırlayan kireçli bir taş parçasının gözüne gelmesi ile

gözünden yaralanır. Göz iltihaplanır, ağrılar başlar,

yüz şişer. Eşref Kuşcubaşı yakın alaka gösterir. Etrafı

iyi bilmenin ve Arapçayı iyi konuşmanın avantajla-

rını kullanarak, birlik dışından göz doktoru getirtir.

Mustafa Kemal'i de daha geniş olan kendi çadırına

naklederek temin ettiği asitborikle her gün pansuma-

nın yaptırır. Gözün iyileşmemesi ve tehlikeli bir hal

alması üzerine, gitmemekte direnen Mustafa Kemal'i

Fuat Bulca ile ikna ederek, Eşref Bey tarafından ya-

zılan tavsiye mektubu ile Avusturya'da Prof. Fox'un

kliniğine giderek tedavi olmasını sağlar. Yıllar sonra

Eşref Kuşcubaşı'nın 150'likler listesine dahil edilmesi

üzerine, dostlarına duyduğu üzüntülerini belirterek,

Fevzi Çakmak'ın ısrarlarına rağmeneski sılah arkada-

şı Mustafa Kemal'in kendisine sahip çıkmamasından

dolayı kırgın olduğunu ifade eder. EşrefKuşcubaşı'nın

150 likler listesine dahil edilmesinin haksızlığı pek çok

devlet adamı ve tarihçi tarafından paylaşılmıştır.” Eşref Kuşcubaşı ii
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Osmanlı'nın Zor Günleri

1911 yılında Osmanlı Devleti zor günler geçirmektedir. Av-

rupa Osmanlı'yı parçalanma ve tasfiye süreciiçerisinde gör-

mektedir. Saldırılar peş peşe gelmekiedir. Bu arada yeni

sömürgeciliğe soyunan İtalya'da kendisine yakın mesafe-

de bulunan ham madde temin edilebileceği ve pazar ola-

rak kullanabileceği Osmanlı sınırları içindeki Trablusgarp ve

Bingazi'ye göz dikmiştir. “İtalya İrredenta” (Büyük İtalya) he-

veslerine kapılmıştır. Nihayet 28.11.1911 tarihinde bu yerler-

de İtalya uyruklularının haklarının korunmadığını bahanesiyle

Osmanlı Devleti'ne bir nota verir. Ardından Osmanlı'nın ce-

vabı notasını dahi beklemeden savaş ilan ederek işgal baş-

lar. İtalya o günlerde dünyanın en büyük donanmalarından

birisine sahiptir. Osmanlı'nın iki seçeneği vardır; durumu ka-

bullenmek veya savaşmak. Ordudaki Feda-i Zabitan grubu

infial halindedir. Hükümet savaş kararı veremez. Hükümet

istifa eder. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşanın yerine seksen

yaşlarındaki Sait Paşa yeni hükümeti kurar. Harbiye nazırı

Çerkes asılı Mahmut Şevket Paşa koltuğunu korur. Feda-i

Zabitan grubununileri gelenleri Mahmut Şevket Paşa ile gö-

rüşürler. Ordunun savaşacak gücü bulunmadığını öğrenme-

leri üzerine kendilerini izinli saymalarını talep ederek, değişik

hüviyetlerle Trablusgarp'a giderek savaşacaklarını bildirirler.

Talepleri kabul edilir. Hükümet oldu bittiye reaksiyon göste-

remez.

Vatanseverler Trablusgarp'ta

Savaşmak üzere Feda-i Zabitan grubunun başında binbaşı

rütbesiile giden daha sonra yarbay olan Enver Bey, Kolağası

olarak giden orada binbaşı olan Mustafa Kemal, Fuat Bul-

ca, Ali Fethi Okyar, Süleyman Askeri, Halil Kut gibi gönüllü

subaylar bulunmaktadır. Eşref Kuşçubaşı'da hürriyet kahra-

manı olarak şöhret kazanmış olan Enver Bey'in çok güven-

diği subay olarak yollardadır. Eşref'in dışında, Çerkes Reşit,

İzmitli Mümtaz,ünlü hadip Ömer Naci, Yakup Cemil, Sapan-

calı Hakkı, Aziz El Misr-i, Osmanlı'nın ünlü mareşali Deli Fuat

Paşa'nın oğulları Halit ve İslam ile denizci olarak Rauf Orbay

gibi Kafkas asıllı subaylarda gönüllüler içerisindedir.

Mustafa Kemal gazeteci Mustafa Şerif kimliğiyle Mısır'dan

Trablusgarp'a sızmaya çalışır. Ancak işler bazen yolunda

gitmez. Bir kez tutuklanır sonra bırakılır. İskenderiye'de ise

hastalanır. Hastalığı sırasında Arapçayı ve çevreyi çokiyi bi-

len Eşref Kuşçubaşı yardımcı olur. Tanıdığı Yunanlı doktor

Çeçani'nin kliniğine yatırarak iyileşene kadar başında bekler.

Mustafa Kemal Tobruk'ta Derne Komutanlığı'na atanır. Fuat

Bulca'da Mustafa Kemal'in yardımcısıdır. Mustafa Kemal'in

sağ cenahı da Derne şark kolu komutanı olarak onun so-

rumluluğundadır. Mustafa Kemal'in sol cenahının sorumlusu

da Eşref'tiir. Eşref “Muhile Zaviyesi-Avakir-Bedevi Çeteleri

komutanıdır.” Kendisine yerli halkı iyi tanıması ve dilleriniiyi

bilmesi nedeniyle yerli çeteleri savaşa hazırlama göreviveri-

lir. Fuat Bulca anılarında Eşref'in bu görevini dirayetle yerine

getirdiğini belirtir.
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Eşret Kuşçubaşı'nın Ani Baskını

13 Ocak 1912 gecesi Eşref Bey emrialtındaki Avakir kabile-

sinden seçtiği 500 savaşçısıile Süleyman Askeri, Kısıklılı Ce-

mil ve Mareşal Deli Fuat Paşa'nın oğlu Halit'i de rütbeli olarak

yanına alıp Enver Paşa ve Mustafa Kemal'den habersiz ge-

rilla taktiğiile İtalyanlara bir baskın gerçekleştirir. Onları gefil

avlar, çok ihtiyaç duyduğu harp ganimeti elde eder, 1500

civarında tüfek, sandıklarla mermi, üç mitralyöz,iki ilaç san-

dığı bu ganimetler içinde yeralır. Fuat Bulca anılarında Eşret

Bey'in bu ganimetler arasında bulunan dürbün, bir fotoğraf

makinesini kendisine alıkoyduğunu, o zaman cepheden çe-

kilen birçok fotoğrafla ajanslara gönderilenlerin bu makineyle

çekildiğini belirtmiştir. Makine için gerekli fotoğraf camlarını

da özelilişkileri ile İskenderiye'den getirttiğini belirtmektedir.

Baskın cephede büyük bir moral yaratmıştır. İstanbul'a ula-

şan haber büyük bir sevinç yaratır.

Mustafa Kemal'in Kasr-ı Harun Taarruzu

Birliklerin İtalyanlarla teması başlaması üzerine Mustafa Ke-

mal bir saldırı planlar. İtalyanların insan sayısı, mühimmat,

vasıta ve malzeme üstünlükleri oldukça büyüktür. Arkaların-

da büyük deniz gücü vardır. Cephenin tam karşısında ise

İtalyanların tam teşekkülleri bir tümenleri bulunmaktadır. He-

def olarak korunak sağlayacakbir yer olan Kasr-ı Harun'daki

harabeler seçilir ve taarruz başlar. Ancak İtalyanlar casus-

ları ile durumu öğrenirler. Bu nedenle çarpışmalar oldukça

şiddetli olur. Boğaz boğaza yapılan çarpışmalar sırasında

Mustafa Kemalbir süvari müfrezesiyle harabelere ulaşır.İtal-

yanlar iki de uçaklarını harekata katmışlardır. Bir ara harabe-

lerdeki çarpışmalarsırasında bir merminin oradakibir sütuna

çarpmasıyla sıçrayan kireçli bir taş parçası Mustafa Kemal'in

gözüne gelir. Gözünden yaralanır. Bu arada Fuat Bulca ve

Eşref Kuşçubaşı'nın maiyetleri de hedefe ulaşırlar. Sonuç

zaferdir. Küçük de olsa bu çarpışma İtalyanları yerlerine mıh-

lar. Bundan sonra İtalyanların içlere doğru ileri hareketleri

görülmez. Ayrıca çok miktarda mühimmat ele geçirilmiştir.

Enver Paşa bizzat tebrik eder. Büyük bir moral sağlanmıştır.

Ancak; Mustafa Kemal'in isabet alan sağ gözü sulanmış,

ağrı yapmaya başlamış, yüzün sağ tarafı şişmiştir. Birliğin

doktoru Hakkı, Eşref Kuşçubaşı tarafından temin edilen asit

borikle tedaviye başlanmışsa da iyileşme görülmez. Durum-

dan endişe eden Eşref, Mustafa Kemal'i kendi çadırına alır.

Karyolasını getirterek buraya yatırır, temin ettiği Lübnanlı bir

sıhhiye memuruna devamlı pansumanını yaptırır. Daha son-

ra Suriyeli göz doktoru Münir Bey'i temin ederek muayene

ettirir. Birlik doktoru ile göz doktorunun muayeneleri, endişe

vericidir. İltihaplanmanın diğer göze de sirayeti olacağınıbil-

dirirler. Geç kalmadan teşekküllü bir göz kliniğine gidilmesi

gerekmektedir.

Eşref Kuşçubaşı Mustafa Kemal'e Avusturya'da tanıdığı göz

doktoru Prof. Fox'un kliniğine derhal gitmesini önerir. Ancak

Mustafa Kemal cepheyi bırakıp gidemeyeceğini bildirerek



öneriyi reddeder. Göz ise gitüikçe ağırlaşmaktadır. Bunun

üzerine hemşerisi ve akrabası olan Fuat Bulca'nın da ısrarları

ve kendisinin de refakat edeceğini bildirmesi Üzerine Musta-

fa Kemalikna olur. Enver Paşa'dan izni, ona oldukça yakın

olan Eşref Bey'den alır. Pasaport işlemlerini tamamlar. Yol

harcamalarını temin eder. Prof. Fox'a da bir tavsiye mektubu

yazarak Mustafa Kemal ve Fuat Bulca kliniğe gönderir. Bu-

rada bir süre kalıp göz tedavisini tamamlarlar.

Trablusgarp'ta İtalyan saldırısı durdurulmuştur. İtalyanlariç

bölgelere ileri hareket düzenleyemezler. Bu arada Balkan

Savaşı patlar. Feda-i Zabitan grubu Balkan Savaşı'na katıl-

mak üzere İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Enver Bey'in

yerini Çerkes asıllı Ali-El-Misr-i alır. Hükümet Balkanlarda

sıkışması nedeniyle İtalyanlarla “Uşi Anlaşması”nı imzalar.

Anlaşma ile Trablusgarp İtalya'ya bırakılmıştır. Bu durum

Osmanlı basınında zafer kazanıldı, Trablusgarp kaybedildi,

başlıklarıile ifade edilir.

Değişen Hayatlar

Osmanlı'nın çöküşü başlar ve Balkan Savaşları ile katmerle-

nerek devam eder. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiile

çöküş yıkılışa dönüşür. Sevr ile Osmanlı Devleti'nde parça-

lanma ve işgal süreci başlar. Bu arada tabiki birçok yıldızlar

sönecek yerini yeni parlayan yıldızlar alacaktır.

Trablusgarp'ın Komutanı hürriyet kahramanı Enver Bey, kay-

bedilen Edirne'yi geri alarak “Edirne Fatihi" Ünvanını alacak,

saraya damat, sonra Paşa, Harbiye Nazırı ve Osmanlı'nın

mukedderatına hakim olan dört kişiden birisi olacaktır. Ancak

savaşın kaybedilmesiile Ülkesini terk ederek Makedonya'dan

başlayan yolculuğuna kendisini bekleyen akıbete doğru Asya

steplerinde devam edecektir.

Derne Komutanı Mustafa Kemal'in yıldızı Çanakkale'de gös-

terdiği başarılarla parlamaya başlayacak, paşa olacak, Sevr

ile başlayan işgalle beraber, Anadolu ile bütünleşerek, za-

terden zafere koşarak önce kurtuluşu sonra kuruluşu ger-

çekleştirecek, Yeni Türk Devleti'nin kurtarıcısı, önderi ve ilk

Cumhurbaşkanı olacaktır.

Trablusgarp'tan Balkanlara gelen Eşref Kuşçubaşı Bal-

kanlarda kıyımı gerçekleştiren anasır çeteleriyle mücadele

edecek, Edirne'nin geri alınmasında öncü Milis Kuvvetlerin

başında Enver Paşa'nın önünü aşarak, Edirne'nin geri alın-

masını sağlayacak, Batı Trakya'da Osmanlı Devleti'ne tam-

pon “Batı Trakya Hükümeti Muvakkatesi” adıyla yenibir Türk

Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştirecek, Teşkilat-ı Mahsusa

adlı savaş ve istihbarat örgütünü kurarak kanal harekatına

katılacak; İran, Afganistan, Türkistan'dan Hindistan'a kadar

eylemden eyleme koşacak, Arabistan çöllerinde aldığı “Uçan

Şeyh” ünvanına yeni Ünvanlar ekleyecektir.

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla Malta sürgününden döne-

rek Kurtuluş Savaşı'nın Kocaeli-Ankara yolunun güvenliğini

 
temin ederek, İstanbul'dan birçok vatanseverin Ankara'ya

ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca çiftliğine Teşkilat-ı Mahsusa

günlerinde depoladığı silah, mühimmat ve altınları da kurtu-

luş hareketinin önderlerinden Rauf Orbay'ın aracılığı ile yeni

milli oluşumlara aktaracaktır.

Ancak bütün bunlar yurt dışında bulunduğu sırada yeni dev-

letin “hain” olarak kabulettiği 150 likler listesine dahil edilme-

sini engellemeyecekiir.

Eşref Kuşçubaşı'nın Sitemi

Eşref Kuşçubaşı 1873 doğumlu olup Ubıh asıllı Çerkestir.

Saray Kuşevbaşısı Mustafa Nuri Bey'in oğludur. Fransızla-

rın “Terible enfant" (müthiş insan) dedikleri yaradılışta kabına

sığmayan insandır. Ömrü kan, ateş, hareket ve mücadele

içinde geçmiştir. Bir ömre sığmayacak büyük bir hayat ya-

şamıştır.

Dönüşünde yakınlarına çok haksızlıklarla karşılaştığını ancak

hiçbirisinin kendisini 150 lik listede yer almak kadar üzme-

diğini söylemiştir. Özel doktoru olan Müfit Ekdal anılarında

Eşref'in kendisine “Mustafa Kemal'e kırgınım ve küskünüm,

bu listeye alınmamalıydım ve Trablusgarp'taki silah arkadaş-

iğımızı ve kendisine olan hizmetlerimi unutmamalıydı” dedi-

ğini anlatmıştır.

Tarihçilerden birçoğu Eşref Kuşçubaşı'nın bulistede yer al-

maması gerektiğini, hatta Mareşal Fevzi Çakmak'ın da bu

konuda Eşref Bey'e hak verdiğini yazmışlardır.

Eşref Kuşçubaşı 5 Nisan 1964 tarihinde Söke'de vefat ei-

miştir.
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Adıgey'deki tek Abzeh köyü olan Hakur-

nahable köyünde doğdu. İlkokulu orada

okudu. Daha sonra Maykop'ta Pedegoji

Enstitüsünübitirdi. Tiflis'te üniversite tahsi-

ini yaptı. Üniversiteyibitirdikten Maykop'a
dönerek, daha önce mezun olduğu Peda-

goji Enstitüsü'nde göreve başladı. Uzun

ıllar burada görevine devam eden Batır-

biy bir kaç yıl da Almanya'da çalıştı.

 
Adıgey'e döndükten sonra Eğitim ve Bilim Bakanıolarak görev yap-

ii. Sonra üniversitenin Adığe Dili ve Kültürü Fakültesi'nde 6 yıl kadar

dekanlık yaptı. Halen (6 yıldır) aynı enstitüde müdür olarak görevini

sürdürüyor. Sayısız çalışmaları olan Bırsır Batırbiy, kendisini daha

çokdilbilim protesörü olarak tanımlıyor. Çalışmaları çoğunlukla Adı-

ğe dilinin analizi, kelime yapıları, fillerin ayrıştırılması konularında.

Eşi de akademisyen olan Bırsıy Batırbiy'in iki oğlu ve bir kızıvar.



Kafkas Dernekleri -ederasyonu'nun düzenlemiş olduğu İl. Uluslararası Adıge

Dili Konferansı'na Adıgey Gumhuriyeti delegasyonu olarak katılan Prof.

Dr. Batırbiy ile “Adığe dili ve önemi” konusunda bir söyleşi yaptık. Değerli

büyüğümüz Fahri Muvajın da çeviri desteği ile gerçekleşüirdiğimiz söyleşiyi

okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Bir dilbilimci olarak Adıge dilinin diğerdiller ile arasında-

ki tarihi yeri ve önemi konusundabize bilgi verir misiniz?

Adığece ve Kafkas dilleri İber Kafkas dil grubuna giriyor; bü-

tün dünya dilleri arasında ayrı kategori oluşturuyor. Bu dille-

rin Batı İber Kafkas dil grubu, Doğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu

gibi ayrımları var. Adığece, Abazaca ve Ubıhça esas olarak

birbirine çok yakın. Dağıstan dilleri, Çeçen dilleri yine başka

bir kategori olarak aynı dil grubu içerisinde hatta Gürcüce

gibi Kafkas dilleri de aynı dil grubundan sayılıyorlar. Binlerce

yıl öncesi, çok eski çağlara gidildiğinde bu dillerin hepsinin

aynı kökten türemiş olabileceği varsayımı Üzerinde durulu-

yor. Giderek ayrılıp, dağılmışlar ve artık birbirini anlamaz hale

gelmişler. Ama kökenitibariyle bunların aynı kökten geldiği

sonucuna varmış bilim adamları.

Bizim dillerimiz eski bir uygarlığın kalıntıları olarak da kabul

ediliyor. Bugün yaşadığınız Anadolu'da Küçük Asya, Önasya

dedikleri, Mezopotamya dedikleri topraklarda yaşayan eski

uygarlıklardan Hattilerden, Hititlerden, Sümerlerden, Urartu,

Mitanni gibi eski uygarlıkları üretmiş olan toplulukların bizim

 

atalarımız olduğu, dillerimizin onların dillerinin bir devamı ol-

duğu kanaatinde artık bütün bilim dünyası. Dilbilim dünyası

bizim dillerimize çok fazla önem veriyor. Onların bizim dille-

rimize önem vermeleri, bizim kara kaşımıza kara gözümüze

aşık olduklarından değil, dilimizin özelliklerinden dolayı. O

özellikleri de kısaca söylemek gerekirse uygarlık tarihinin ay-

dınlatılamayan karanlık kuytularının aydınlatılmasında anah-

tar olabilecek özellikleri var dillerimizin. Bundan dolayı büyük

ilgi gösteriyorlar. Sadece biz değil, kendi dilimiz olduğu için

sadece biz uğraşıyor değiliz; bu özelliklerinden dolayı diğer

bütün dilbilim dünyasıve bilim tarihi, uygarlık tarihi araştırma-

cıları dilimize büyük önem veriyorlar.

Bizim dillerimizin çok enteresan bir özelliği var: dil biliyorsu-

nuz, duygu düşünce anlatım aracı olarak kullanılıyor. Aynı

zamanda üretim aracı olarak da kabul ediliyor. Dillerimizde

başka dillerde birkaç sözcükle anlatılabilecek olan temayı bir

kavramı, bir duyguyu, düşünceyi bir tek sözcükle anlatma

olanağıvar. Dillerimizin böyle bir yapısal özelliği var. Bu özel-

lik bu konferansta da uzun süre birçok kez dile getirildi. Bunu

da yabancılar çok önemsiyorlar ve Üzerinde duruyorlar.
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Adığe, Abaza ve Ubıh dillerinin birbirine çok yakın diller

olduğunu söylediniz. Adıgey Cumhuriyeti ve Kabardey

Cumhuriyeti'ndeki iki ayrı alfabenin aslında tek alfabe

olabileceği konusunda bir konuşma yapmıştınız. Dilbi-

limciler yönetimler ve halk isterse bu alfabelerin birleş-

tirilmesinin mümkün olduğunu söylüyorlar. Siz de bu

görüşe katılıyor musunuz?

Şu dönemde bizim önümüzdeki en büyük sorun, maalesef

başımıza gelen tarihsel talihsizlikler ve büyükfelaket dolayı-

sıyla dünyanın dört bir yanına dağılmış, bölünmüş, parçalan-

mış olmamızdır. Çeşitli coğrafyalarda yaşayan insanlarımızın,

aynı düşünce, aynıdil, aynı kültür, aynı töre etrafında buluş-

masının, öncelikle ve özellikle vatanımızda buluşulmasının,

vatanımızda buluşamayacak bile olsak dışarıda kalanlarda

o manevi birlikteliğimizi korumanın ve geliştirmenin kaygısını

taşıyoruz; en büyük sorunumuz bu. Anavatanda da maa-

lesef yine aynı talihsizlikler sonucu olarak Adigey Cumhu-

riyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey Balkar

Cumhuriyeti olmak üzere 3 ayrı Cumhuriyet olarak yaşamak

durumunda kaldık. Tabi bunlar ayrı yapılar olarak ortadalar.

Aralarında coğrafi mesafeler var. Bugün Adıgey'den kalkıp

Kabardey'e gitmeye kalkarsanız 500km yol gitmeniz lazım;

o da birkaç saatlik yol oluyor. Gerçi günümüz koşullarında

bunlar da sorun olmaktan çıktı ama insanlar hergün beraber

yaşamıyorlar. Bundan dolayı dilimiz aynı olduğu halde, hepi-

miz Adığece konuşuyoruz, Adığabzeyi kullanarak yaşıyoruz,

onunla hayatımızı sürdürüyoruz dediğimiz halde, hepimiz

kendimize Adığe dediğimiz halde, diyalekitfarklılıkları oluştu.

Kulak alışkanlığı olmayınca bu diyalekt farklılıklarını zamanla

farklı dillermiş gibi algılamaya başlayanlar oldu. Bunu söyle-

yenler var bugün; ayrı diller haline geldik artık diyenler de var

ama köken itibariyle baktığımız zaman bunun doğru olma-

dığını görüyoruz. Bilimsel yöntemlerle araştırdığımızda tüm

dünyada geçerli olan standartlar var. Bunlara göre dillerin

kökleri, kök sözcükler 96 80-90 oranında örtüşüyorsa ben-
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zerse bunların aynı dil olduğu kabul ediliyor. Bizim Adıgey,

Kabardey diyalektlerine baktığımız zaman nerdeyse 90100

lere varan ölçüde kök sözcüklerin, kök seslerin aynı oldu-

ğunu görüyoruz. Farkımız ne? Adıgey diyalektinde çok eski,

tarihi geleneksel seslerimizi, nuanslarımızı koruduk. Bunun

getirdiği zorluklar elbette var. Kabardey diyalekinde bu

nuanslar biraz azaltıldı, sesler daha net ve az köklere indi-

gendi. Dolayısıyla bugün Kabardeyce daha kolay konuşu-

labilir, daha kolay telaffuz edilebilir hale geldi. Ben kesinlikle

inanıyorum ki yalnız ben değil nerdeyse herkes inanıyor ki

eğer biz böyle bir parçalanma yaşamamış olsaydık, bir coğ-

rafi bütünlük içerisinde yaşıyor olsaydık, eminim bir orta yol

mutlaka bulacaktık veya belki Kabardeyce biraz daha öne

çıkacaktı, çoğunluk Kabardeyce konuşurhale gelebilecekti.

Şu anda bunları birleştirmenin imkanı var aslında; yani biz

bunları birleştireceğiz diye güçlü bir siyasi irade ortaya ko-

yabilsek aslında olmayacak iş değil. Fakat, bu ciddi sıkın-

lar getirebilir. Bir sürü ekonomik sıkıntılar getirebiliyor, si-

yasal sorunlar getirebiliyor; bunları halka kabul ettirebilmek

bir sürü zaman gerektiriyor. Şu anda alıştıkları diyalektleri

var, insanları onlardan koparmak, bundan sonra sen Kabar-

deyce konuş ya da Bjeduğca konuş ya da Adigeyce ko-

nuş demek mümkün değil. Dolayısıyla böyle zorluklar var.

Oturup şimdi bir süre çalışsak, hep beraber alfabeyi de bir-

leştirebiliriz, ortak bir dil de yaratabilir, ikisinin ortasında bir

dil de yaratabiliriz. Ama bunları halka indirgemek ve kabul

ettirmek çok uzun zamanalır. Artı çok ciddi siyasi ve ekono-

mik mücadeleler gerektirir. Öğretmenleri yetiştirmek gerekir,

okulları ona göre ayarlamak, kitapları ona göre hazırlamak

gerekir. Yani şu anda bizim baş edemeyeceğimiz çok büyük

sorunlar ortaya çıkarır. O nedenle buna girişmiyoruz. Ama

şu anda konuştuğumuz lehçeler o kadar birbirine yakın ki

birkaç saat veya birkaç gün beraber olsalar da kulak misafiri

olsalar, kulakları alışsa çok kolaylıkla anlaşabilir hale geliyor-

lar.İlk hedeflememiz gereken bence budur. Bunu sağlarsak

ileride onlarda zaman içerisinde inşallah gelecektir. Hiç kuş-

ku duymayalım ki dünyadaki Adığeler tekrar Anavatanlarında

bir araya gelirlerse bu sorunlar kalmaz, bunlar çözülür. Dil

kendi doğalyapısı içerisinde zaten o birlikteliği tekrar ortaya

çıkarabilir.

Daha önce de Türkiye'ye gelmiş ve bir takım dil top-

lantılarına, söyleşilere katılmıştınız. Ürdün'de yapılan |.

Adıge Dili Konferansına da katıldığınızı biliyoruz. 1. ve

Il. Konferans arasındaki süreçte bir gelişme gördünüz

mü? Diasporada yaşayan insanlarımızın anadile olan il-

gisi ve çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabii ki hayat devam ediyor ve gelişiyor, yerinde saymıyor.

Bu süreç içerisinde pek çok olumlu güzel gelişme olduğu

gibi maalesef olumsuz şeyler de yaşıyoruz. Ama o günden



 
bu güne bu konferansın genel teması bakımından baktığı-

mızda çok büyük ilerlemeler katettiğimizi görüyorum. Bir

defa zaten başlı başına sadece dünyanın dört bir tarafında

dağıtılmış olan Çerkeslerin bu vesileyle bir araya gelip görüş-

meleri duygu ve düşüncelerini paylaşmaları bile başlı başına

çok büyük bir kazanım olarak kabul edilmeli. Onun da öte-

sinde tabi Amman'da yapılan ilk dil konferansı bir başlangıç

idi. Daha genel, daha somut olmayan, daha az somut olan

şeyler konuştuk orada. Türkiye'deki bu konferansta oraya

bakışla çok daha hedefi belli, çok daha somut temalar Üzeri-

ne konuştuk. Bunu önemlibir gelişme olarak görüyorum. “Bu

günkü sorunumuz ne, yarın ne yapmamız gerekiyor?” gibi

çok uzun vadelere yayılmaması gereken somut konuları gün-

deme getirdik, bununla ilgili çok güzel görüşler ortaya kondu.

Dolayısıyla bu konferansta daha umutverici, daha güven ve-

rici adım attığımızı düşünüyorum. O nedenle bu konferansı

düzenleyenlere, böyle organize edenlere çok çok teşekkür

etmek istiyorum. Bütün toplumun teşekkür etmesi gerekti-

ğini düşünüyorum. Hakikaten çok önemli bir iş başardılar,

finansmanını sağlayandan, organize edenlerden başlayarak

hepsine teşekkür ediyorum. Tabi bu tür konferansları bizim

2 yılda bir değil, her yıl yapmamız lazım. Ama hiç olmazsa 2

yılda bir mutlaka yapmamız lazım. |. Konferanstan bugüne

aradan birkaç yıl geçti. Neden böyle olduğunu biz ayrıntılı

olarak çok da bilmiyoruz ama keşke daha kısa zaman önce

yapabilseydik. Bundan sonra da inşallah bunu her sene veya

iki senede bir mutlaka yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu

2. Konferansta çok önemliilerlemeler kaydettiğimizi düşü-

nüyorum.

Türkiye'de bir kaç üniversitede anadilimizde bölümler

açıldı.İlk okullardaseçmeli derslervar. Sizce anavatan-

daki öğretim şekli diasporada da uygulanabilir mi?

Her şeyden önce şunu vurgulamak lazım ki; dil eğitimi ciddi

bir devlet politikası olarak yürütülmesi gereken bir iş. Böyle

derneklerle küçük kişisel çabalarla baş edilebilecek basit bir

iş değil. Elbette derneklerin de çabaları son derece saygıde-

ğer; dilin tümden unutulmamasını, talebin canlı tutulmasını,

gelecekte devlet böyle bir destek verdiği taktirde tekrar di-

in hayata tutunmasını sağlayabilmesi bakımından çok bü-

yük önem, değer vermek lazım. Ama dediğim gibi dil eğitimi

ve öğretimi ancak devlet desteğiyle yapılabilir. Kadro tahsis

edilerek, para ayırarak, bütçe ayırarak, denetleyerek, yetkin

elemanlar yetiştirerek, yetiştirdiği elemanlara iş bularak dev-

let böyle bir destek sağlarsa ancak o dil eğitimi sağlanmış

olabilir. Bunu o bakımdan vurgulayarak Öne çıkarmak lazım.

Biz de 1917-18 | yıllardan itibaren Sowyet devrimiyle birlikte

böyle bir devlet destekli eğitime başladık. Bizde ondan önce

kişisel düzeylerde eğitimler belki vardı ama devlet düzeyinde

bir eğitim yoktu. Bunu Sovyetler Birliği, Sovyet sistemi, Sov-

yet yaklaşımı sağladı. O zamandan bu yana biz de tabi eğitim

önemli boyutlarda gelişti. Biz de sadece artık Adiğece evde

konuşulan bir dil olmaktan çıktı. Evde de konuşuluyor, okul-

da da eğitim öğretim dili olarak kullanılıyor. O dil kullanılarak

basın yayın alanında yayınlar yapılıyor; dergiler, gazeteler çı-

kıyor, televizyon radyo yayınları yapılıyor. Üniversite eğitimi

alınıyor, en önemlisi bu. Bir dilden üniversite eğitimi alınabi-

yorsa o çok büyük bir gelişme payıdır. Bunu önemsemek

lazım. O bakımdan Türkiye'de şu andasizin attığınızilk adım-

lar, bizim 100 yıl önce attığımız adımlara çok benziyor. Ama

bunun gelişeceğinden de eminim, gelişmesi gerektiğine de

inanıyorum. Tabi sizin Adığeceyi öğretebilecek kadroları ye-

tiştirinceye kadar öğretmene ihtiyacınız var. Şu anda üniver-

sitelerde bölümler açılmaya başlandı, bu çok önemli adım.

Ama bunların geri dönüşü için en az 5 yıl geçmesi gerekiyor.

5 yılda bunlar üniversitede Adığece öğretmeni yetiştirirlerse

5 yıldan sonra ancak onlar ilkokullardaki öğretmen ihtiyacı-

nı karşılayabilir hale gelecekler. Belki 5 yılda olmayacak bu

daha uzun zaman gerektirebilecek ama girilen yol çok doğ-

ru bir yoldur, gerekli ve yararlı bir yoldur. Bunu yalnız Adı-

ğece için veya başka diller için değil aynı zamanda Türkiye

Cumhuriyeti Devleti içinde son derece önemli bir adım olarak

görüyorum. Türkiye'deki iç barışın sağlanması bakımından

bütün ülkede yaşayan insanların ülkesine sahip çıkması, sa-
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hiplenebilmesi bakımından ve Türkiye'nin saygınlığını evren-

sel düzeyde yükselebilmesi bakımından; daha saygın, daha

çağdaş, daha uygar bir devlet görüntüsü vermesi bakımın-

dan da çok önemli. Ama tabi bunu dostlaralışverişte görsün

mantığıyla yapıyormuş gibi gözükmek anlayışıyla yaparlarsa

bunda bir fayda da sağlanmaz. Hakikaten bu dilleri yaşatmak

lazım, bu uygarlığı geliştirmek lazım bir dilin kaybolması çok

büyükbir zarardır, bilim ve uygarlık tarihi açısından mantığıyla

bakılarak bunların hakkıdır da denerek geliştirmeye samimi-

yetle çalışırlarsa bütçelerini ona göre arttırır, geliştirirlerse ki

şu anda ayırdıkları bütçe ne kadar bilmiyorum ama bunun

10 katı 100 katı bütçeyi ayırmayı gerektiren biryola girildi, bu

çok önemli bir şey. Elbette devletin bunu yapması görevidir,

kendi varlığı bakımından da görevidir, yurttaşlarının ihtiyaç-

larını karşılaması bakımından da görevidir. Sovyetler Birliği

deneyimi bize gösterdi ki bu türlü bir uygulama insanların va-

tanlarına bağlılıklarını, devletlerine bağlılıklarını arttıran, ulusal

birliği bütünlüğü sağlayan bir uygulamadır. O bakımdan ben

Türkiye'de de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. İnşallah

temenni ediyorum ki bu adımlar burada kalmaz, çok daha

yüksek boyutlarda gelişir.

Son olarak Türkiye'deki Çerkeslere bir mesajınız var mı?

Sevinerek, mutlulukla söylemek isterim; tabi ki Kafkas Rus

Savaşları sırasında ve sonrasında Adığe halkı çok büyük

acılar, çok büyüksıkıntılar yaşadı. Bunları belki en fazla ya-

şayanlar da Türkiye'deki Çerkesler olsa gerek; çünkü çok

büyük çoğunluğu buraya zamanın Osmanlı Devleti'ne gel-

mek zorunda kaldılar. Çaresiz kalan o halkları ülkesine buyur

edip, burada yaşamalarına yardımcı olan Türkiye Cumhuriye-

ti Devleti'ne bir şükran borçluyuz. Bunu öncelikle belirimek

istiyorum.

Tabi bunun yanında Çerkesler de geldikleri bu ülkelerde yan

gelip yatmadılar. Onlar da bu ülkenin dertlerini dert edindiler,

bütün savaşlarını kendi savaşları saydılar. Bütün güçleriyle

yetenekleriyle her şeylerini kattılar. Can verdiler, kan verdiler.

Bir sürü savaşlarda, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda öncesinde

sonrasında Çerkesler, bu ülkenin kurulup gelişmesi ve kal-

kınması, güçlenmesi, yükselmesi, yücelmesi için ellerinden

geleni asla esirgemeden katmış halklardır, bunların da bilin-

mesi gerekiyor.

Tabidil bakımından, kültür bakımından çok büyük olanaksız-

klar, haksızlıklarla da karşı karşıya kaldılar maalesef. Büyük

yanlış politikalarla belki nerdeyse yok olma noktasına getirildi.

Buna rağmen, bütün olanaksızlıklara rağmen şimdiye kadar

halkın dilini, kültürünü koruyabilmiş olması bile başlı başına

taktiri hak eden büyük bir başarı. Eğer bizim dilimiz, kültürü-

müz çok sağlam dil ve kültür olmasaydı; belki de Türkiye'de

bugüne kadar dil ve kültür korunamayabilirdi. Şükür ki şu
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ana kadar bunu sağlayabildik, başarabildik, yani sizler ba-

şarabildiniz. İnşallah bundan sonra da mutlaka gelişecektir,

gelişiirmek gerekir.

Çerkes halkının geleneksel kültüründen gelen özellikleri var

Bir defa Çerkes halkı nereye giderse gitsin, nerede yaşıyor

olursa olsun dürüst bir halk, gözü gönlü açık bir halk; dola-

yısıyla bir iş verildiği zaman işi en iyi şekilde yerine getirme-

yi hedefleyen, amaçlayan, onuilke edinen, yaşam biçimine

bunu katan, temel eden bir halk. O nedenle Türkiye'ye Çer-

keslerin çok büyükkatkıları oldu, bizim bilebildiğimiz kadarıy-

ila. Bunu koruyabilmek lazım. Dille beraber, kültürle beraber

gelen bu özellikler, güzel özelliklerse bunları korumayı sağ-

layan dili de kültürü de korumak gerekir. Adığe diyehiliyorsa

ki “Bu özelliklerimizle biz gururlanabiliriz, böbürlenemeyiz,

böbürlenmemiz doğru olmaz”, bu gururu sürdürebilmek için

de dilimizi, kültürümüzü korumamız gerekiyor. O nedenle de

çocuklarımıza hem yuvalarımızda kendi evlerimizde gereken

ön eğitimi, aile eğitimini vermemiz lazım, hem de anaokul-

larından başlayarak. İşte ilkokullarda başladı, “üniversitelere

kadar dilimizi kültürümüzü nasıl daha çok geliştirebiliriz, ço-

cuklarımıza nasıl bunu daha iyi kazandırabiliriz?” sorusuna

cevap bulmak üzere çaba göstermemiz, gayret gösterme-

miz gerekir. Ben halkımızın da bunu yapacağına, devletin de

buna destek olacağına yürekten inanıyorum.

Türkiye'deki Çerkes halkına çok geldim, gittim; köyleri dolaş-

tim. Dikkatimi çeken çokilginç şeyler de var. Yani Türkiye'de

nerdeyse 150 yıldır değişmeyen gördüğüm şeyler var. Onlar-

dan şahsen çok gurur duydum. Temiz olduklarını gördüm,

yalnız vücutlarının temizliği değil, vücut ve çevre temizliği aynı

zamanda ruh temizliğini de güzelliğini de yansıtıyor, gösteri-

yor. Bunu ben her köyde gördüm. Derli toplu, temiz, bakımlı

güzel bir yaşantı gördüm Çerkes köylerinde. Bu çok önemli

bir şey.

Dili, kültürü koruyabilirsek eminim ki Çerkeslerin Türkiye'ye

katkıları daha da çok olacaktır ve dilini öğrettikleri için, kendi

haklarını takdir ettikleri için devlete bağlılıkları da daha çok

olacaktır. Bu da ülkelerimiz arasındakiilişkileri daha da geliş-

tirecektir. O zaman isteyen burada kalacak,isteyen anavata-

nına geri gidecektir. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Böyle

bir gelişme göstereceğine de yürekten inanıyorum.

Bize zaman ayırdığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok te-

şekkürederiz.

Ben de çok teşekkür ediyorum size. Böyle bilgileri, prob-

lemleri, sorunları, çözüm önerilerini halka ulaştırmanız, halkla

problemler arasında ilişkiler kurmanız, onları çözmeye ça-

işmak için çaba göstermenizden dolayı başarılar diliyorum,

sağ olun. Herkese sağlıklar esenlikler diliyorum.



 
ir gün bir devlet dairesinde işim vardı. Uzun ve

saçma bir prosedürü saatlerce sabrederek ta-

<# mamladım. İstenen bütün evrakları getirmeme

rağmen görevli memurısrarla başka bir belgeyi daha getir-

memiistiyordu.

  
Memurile bir türlü anlaşamadık ve bana “git müdürle ko-

nuş!” dedi.

Müdür Bey'in odasına girdim. Müdür o sırada telefonla ko-

nuşuyordu, bana eliyle nazikçe yer gösterip oturmamıişaret

etti; tam o anda cep telefonum çalmaya başladı, bir anda

odayı telefon müziğim olan müthiş bir şeşen müziği çınlattı.

Telefonumu kapattım, müdürle göz göze geldik, bana şaş-

kınca baktığını fark ettim. Benimde elimde bir çuval evrak,

yorgunluktan bitmiş haldeyim ve sinirlerim tepemde, bende

ona biraz sinirli bir şekilde bakmaya devam ettim.

Derken Müdür telefonu kapatıp bana gülümseyerek baktı;

“buyurun” dedi.

Tam derdimi anlatacağım; “çay alır mısınız?” diye sordu.

Tabi pek alışkın değiliz devlet dairelerinde böyle ikramlara,

biraz şaşırdım; “olur, zahmet olmazsa bir çayınızı içerim”

dedim.

Müdür hemen telefonu kaldırıp çaylarımızı söyledi ve bana

bakıp; “pardon bir şey soracağım siz Çerkes misiniz?”

Böyle bir soru beklemediğim için bir anlığına duraksadım;

“evet Çerkesim” dedim ve Müdürü Çerkeslere pek benzet-

mesem de ister istemez bende sordum; “siz?”

Adam gülerek; “hayır ben Çerkes değilim ancak benim ha-

yatımda Çerkeslerin rolü çok büyüktür” diye cevap verdi ve

hikayesini anlattı:

“Ben Muş'luyum. Babam ben 6 yaşındayken vefat etti, an-

nem, ben ve birde 9 yaşındaki ablam 8 kişi kaldık. Babam

vefat ettikten sonra maalesef amcalar, dayılar kimse bizim-

le ilgilenmedi. Birde bize aii tarlalara da el koydular, bize

ise verimsiz taşlık tarlaları verdiler... Annem, ben ve ablam

her gün o taşlık tarlaya gidip, taşları toplayıp, toprağı te-

mizlemeye çalışıyorduk.

Bir gün yine tarlada çalışırken 3 atlı adam yanımıza geldi;

onları bugün bile unutmam, uzun boylu adamlardı. Bir ta-

nesi anneme seslendi; “selamun aleyküm bacım hayırdır,

ne yapıyorsun burada bu çocuklarla?” Annem; “toprağı

temizliyoruz” dedi.

Adam bize baktı, toprağa baktı ve “yok mu çocukların ba-

bası o niye yapmıyor?” diye sordu. Annem; “beyim vefat

etli gardaşım, kimimiz kimsemiz yok, bu sabilerle çalışıyo-

ruz” dedi.

Adam atından indi ve anneme dediki; “siz gidin şu köşede

az durun.” Sonra anlamadığım bir dille adamlara seslendi,

onlarda atlarından indi bir şeyler daha konuştular ve başla-

dılar tarlayı temizlemeye...

Uzatmayayım, o adamlar tarlamızı sürdüler, ektiler, bize

kışlık odun kömür getirdiler, beni ve ablamı okula yazdır-

dılar. Ben okudum, üniversiteyi bitirdim ve şu an Allah'a

şükürler olsun bu mevkideyim.

O adamlar Çerkesti. Bizim hayatımızı kurtardılar, tarlamızı

sürdüler, bize erzak verdiler...

Ve ben ne zaman bir Çerkes görsem, bizim hayatımızı kur-

taran o amcalar, o adamlar aklıma gelir. Sanki o çocukluk

yokluk yıllarımın kahramanlarını yeniden bulmuş gibi sevi-

nirim.”

O odada bulunduğum süre boyunca sıradan bir vatandaş

değil, sankibir devlet adamı saygısıve ilgisi gördüm. Bu say-

gı ve ilgi bana, şahsıma değildi...

O insana, Müdür'e o duyguları yaşatan, o değerli büyükleri-

mizin eseriydi...!

Yaşadığımız toplumda bu saygınlığı her zaman ve her koşul-

da korumalıyız...
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Adana Çerkes Kültür

Derneği Türkiye'de bir

ilki gerçekleştirdi: Kaf-

kas Anaokulu, yoğun

bir hazırlık dönemin-

den sonra faaliyetleri-

ne başladı. 
3-5 yaş arası çocuklarımızın okul öncesieğitimlerini kendidil ve kültürlerini

öğrenerek tamamlayacağı bu proje için çalışmalara 2012 yılında başladı.

Adana derneğimizin başarılı çalışmaları sonucu açılacak olan sınıfların eğitim

anlamındaki tüm masraflarının Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

(UNİCER) tarafından karşılanması sağlandı ve Çukurova GüzelYalı Mahalle-

sinde 2 katlı bir bina kiralandı. Çerkes dil ve kültürünün geleceğe taşınması

konusundaki bu örnek çalışma Kafkas Anaokulu'nun 22 Eylül açılmasıyla

hayata geçmiş oldu.
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Türkiye'de bir ilk olacak olan bu projenin

gerçekleşmesiiçin tedakarca çalışan Adana

Çerkes Kültür Derneği ve üyelerini kutluyor,

Kafkas Anaokulu'nun öğrencilere başarılar

diliyoruz. Dernek Başkanı Sayın İsa Elagözile

yaptığımız söyleşiyi bilgilerinize sunuyoruz.

Derneğinizin anaokulu açma düşüncesinasıl oluştu?

Tüm derneklerimizde olduğugibiyıllardır dil kursları açıyoruz,

2 yıldır dernekte açtığımız dil kurslarına ilk başlarda katılımın

yüksek olmasına rağmen, haftalar geçtikçe azalmaya baş-

iyor ve kursu tamamlayan 2-3 kişiyi geçmiyordu. Yönetim

kurulu olarak bu konuyu masaya yatırdık ve sonuç odaklı çö-

züm yolları geliştirme yolunu bulmamız gerektiği konusunda

hemfikir olduk. Öncelikle dil kurslarına katılımın zaman içeri-

sinde nedenilgiyi kaybettiğini değerlendirdik; sonuç olarak

insanlarımızın öncelikler sıralamasında dilimiz dışında eğitim

ve yaşam koşullarında önceliklerinin çok daha farklı konular

olduğu kanısına vardık ve dil eğitiminin çok küçük yaşlarda

öğretilmesi, hayat içerisinde öncelik sıralamalarında gerilere

düşmeyeceği yaşlarda olmasının gerektiğine karar verdik ve

bir ön çalışma başlattık.

Projeye ne zaman başladınız, ne tür destekler aldınız?

Projemize 2012 yılının ekim ayında başladık,ilk düşüncemiz

derneğimizin bir odasını kreş haline getirebilir miyiz? oldu.

Tüm yoğunluğumuzu bu işe vermiş ve demeğimizin içeri-

sinde hazırlık yapmaya başladık. Daha sonra konuyu eski

başkanımız Lütfü Beyile paylaştım güzel bir proje olduğunu

ve kendisinin de sonuna kadar destekleyeceğini belirtti; bu-

nunla beraber unicef adına çalışmalar yapan Işıl Taş hanımı

arayarak konuyu izah etti, daha sonra Işıl Hanım ile de top-

lantılarımıza dahil oldu. Işıl hanım bu projeyi unicef Üzerinden

dernek binası dışında bir yer kiralanarak yapılmasını önerdi.

Bu öneri güzel olmasına rağmen maliyeti yüksek bir öneri

idi. Ama biz bu projeyi üyelerimize iyi anlatabilirsek, altından

kalkabileceğimizi düşünerek derneğimizde tüm üyelerimizi

davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan

üyelerimiz projeye çokilgi gösterdiler ve hepsi anında koya-

bilecekleri katkıları yazdırmaya hatta hemen orada bağışlar

toplanmaya başlandı. Kimsenin hakkını yemeyelim bu proje

hakkında kime gitmişsek destek oldu. Adana'da yaşayan

her Çerkesin bir katkısı oldu bu projeye, herkes elinden ge-

leni yaptı.

Anaokulunun açılmasına karar aşamasından bu zamana

nasıl tepkilerle karşılaştınız? Ailelerin ilgisi nasıl?

Projemize gelen tepkiler çok güzeldi. Adana'da yaşayan

hemşerilerimiz doğru yaptığınız her projeye canı gönülden

destek olurlar ve bu hep böyle olmuştur. Adana demeği hep

ilkleri başarmıştır. Bunu neden söylüyorum; bizim görev dö- 
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nemimizden öncede birçok projelere imza atmıştır. Ailelerin

ilgisine gelince, o yaşlarda çocuğu olan herkesinilgisini çekti

proje ama olabilir mi, yapılabilir mi? gibi birçok tereddütler

yaşadılar tabi ki ve aslında o tereddütleri yaşayan ya da ola-

bileceğine ihtimal vermeyenler başka okullara kayıt yaptırdı-

lar ama inanıyorum ki gelecek dönem o tereddüt olmayacak

ve öğrenci sayımız artacaktır.

Okuldaki öğretmenler nasıl seçildi?

Okulda görev yapan öğretmenlerimiz Milli Eğitim'in gönder-

diği hocamız dışında tamamen gönüllü öğretmenlerimizden

oluşmaktadır. Çok fazla seçme şansımız olmadıtabiki ta-

mamen gönüllü olarak çalışabilecek ve zaman ayırabilecek

üyemiz olan, dile hakim olan ve normalde Milli Eğitim'de gö-

rev yapan hocalarımızdan seçildi.

Öğrenciyaş aralığınız nedir? Kaç öğrenciniz var?

Öğrenci yaş aralığımız Milli Eğitim'de uygulanan yaş aralığı

36-66 ay arasındaki çocuklarımız gelebiliyor. Öğrenci sayı-

mız 14'e kadar geriledi ama 14 öğrencibile ilk yıl için iyi bir

rakam.

Anaokullarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli bir müfre-

datı var. O müfredat zorunlu olarak uygulanıyor. Onun

yanısıra dilimizi ve kültürümüzü öğretmekiçin nasıl bir

yolizleniyor?

Okulumuzda öğlene kadar Milli Eğitim mütredatında eğitim

veriliyor. Öğleden sonra ise gönüllü hocalarımız devreye gi-
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riyor ve tamamen eğlenceli bir şekilde eğitim veriliyor. Re-

sim, müzik, satranç, oyunlar, çizgi filmler izleniyor eğitimler

bu şekilde veriliyor. Hocalarımız kendi oluşturdukları eğitim

programına göre eğitimleri veriyorlar.

Yarı dönem bitmek üzere şimdiye kadar çocuklarda dil

ve kültür açışından nasıl gelişmeler kaydedildi? Gocuk-

lardan nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Bir arada olmaları, dil öğrenmeye başlamaları çok güzel.

Okulda bir arada olan çocuklar demekte de sürekli bir ara-

dalar ve buaileleri de olumlu yönde etkiliyor. Benim kızım-

da okulda ve ben çok memnunum. Şimdiden ekip kurdular,

geçen bir gecemiz vardı. Genel başkanımızın da katıldığı

gecede çocuklar sahneye çıkıp “DA DI ADIYES ADIĞABZE

ZADGAŞANUS VİJAJ GU NANAHAR VİJAJGU DADAHAR”

diyerek sahneden ayrıldılar, yılsonunda güzel şeyler ortaya

çıkacak inşallah.

İlerisi için planlarınız neler?

Bizim şu anda yönetim olarak tek planımız okulumuzu ge-

iştirmek ve devam ettirilmesini sağlamak. UNİCEFile yaptı-

ğımız proje 3 yıllık, 3 yılın sonunda umarım devam edilmesi

sağlanır. Görevi devralacak arkadaşlar da inşallah devam

ettirilmesini sağlayacak çalışmalar yapacaktır.

Ailelere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Şunu belirtmeliyim ki çocuklarımız sadece okulda öğren-

dikleri ile bırakılmamalı, aileler evde de anadilini kullanmalı ki

çocuklarımız iyice aşina olsun. Bununla beraber bu projeler

her yerde yapılmalı aileler de çocuklarını göndermeliler, ina-

nın derneklerdeki dil kurslarından çok çok daha etkili oluyor.

Söylediğiniz her kelimeyi anında beyinlerine kazıyorlar. Be-

nim kızım akşam bana Türkçe oturduğum yerden kalk kalk

diye seslendi cevap vermeyince “teg, teg” demeye başladı.

Gülerek kalktım.
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İshak Gök Kayseri Uzunyayla Örenşehir (Gundatey -şimdiki

söylemiyle Yerenşihar-) köyünden. Kabardey. Gogo sülale-

sinden. Karakuyu ortaokulunda matematik ve Adığabze öğ-

retmeni olarak görev yapmakta.

- Adiğece dersi hocalığı yapmanızdaki ana etkenler ne-

lerdir?

Bu dersi tercih etmemdeki ana etken Uzunyayla'da yetiş-

memdir. Evde, köyde kısacası yaşamımızın büyük bölümün-

de Adığabze konuşarak büyüdük biz. Şimdi ise çocuklara

baktığım zaman Adığabze konuşanların sayısı bir elin par-

mağını geçmez. Bu durum her Adığe gibi benimde içimde

kanayan bir yaramdı. Günümüz şartlarında bunun bize hak

olarak verilmesini fırsat olarak gördüm ve bu kültürel yozlaş-

mayı bir nebze olsun yavaşlatmak düşüncesiile bana göre

“kutsal olan bu göreve başladım.
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- Bu dersi okutuyor olmak size ne hissettiriyor?

Bu dersi okutuyor olmak beni duygulandırdığı kadar onur-

landırıyor da. İmkansız sandığımız bir rüyanın gerçekleşmesi

hele ki benim de bu hayalin bir parçası olmam, hala benim

bile inanamadığım bir durum.

- Adıgabze bilgi seviyeniz nedir? Bugüne kadardil ko-

nusundabir etkinliğiniz oldu mu, bir çalışmaya katıldınız

mı?

Adığalze bilgi seviyem —hem anne hem babamın Kabardey

olduğunu ve büyüdüğüm ortamda sürekli Adığabze konur-

şulduğunu düşünürsek- iyi denilebilecek bir seviyede. Adı-

ğabze konusunda herhangi bir akademik çalışmam olmadı.

Kendi anadilime hakim olduğumdankiril alfabesini de kendi

çabalarımla öğrendim.

Adıgabze sınıfının açılmasıiçin çalışmalara başladığınız-

da karşılaştığınız ana sorunlar nelerdi?

Adığabze sınıfı açmak için aslında geçen yılda uğraşmıştık

fakatvelilerimizin biraz ürkek, biraz iştahsız ve önyargılı dav-

ranmaları sonucu yeterli sayıda öğrencimiz bu dersi tercih

etmemişti. Bu sene ise öğrencilerimizin ve velilerimizin istek-

leri üzerine, bize bu dersi açmaktan başka seçenek kalmadı

diyebilirim. Yeterli sayıda hatta iki sınıf açabileceğimiz sayıda

dilekçe önümüzde beklerken, tek soru işareti bu dersi kimin

anlatacağıydı. Birinin elini taşın altına koyması, sorumluluk

alması gerekliydi, ben talip oldum bu göreve.

- Derslere başlamadan önce gerek veliler gerekse ÖĞ-

rencilerde ders hakkındaki endişeler kaygılar ve soru
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işaretleri var mıydı? Derse başladığınız andan

itibaren gerek öğrenci gerekse velilerin bu der-

se yaklaşımındaki gözlemlediğiniz değişiklikler

nelerdir?

Derse başlamadan önce veli, öğrenci hatta bizde

bile korkular, soru işaretleri vardı.

Velilerimiz; 'ne gerek var, ilerde çocuğumuza ne

faydası olacak' ya da 'bunun yerine matematik gör-

seler daha mıiyiydi?” gibi düşüncelere sahipti.

Öğrencilerimiz ise; 'ders zor mu olacak? Alfabe-

yi nasıl öğreneceğiz?" Hatta 'Adığabze konuşmak

ayıp değil mi?” gibi kaygıları vardı.

Bunların yanı sıra benim kaygılarımda bu dersi nasil

anlatmalıyım ki çocuklar hem kolay olarak algıla-

yabilsinler hemde öğrenmeye daha da hevesli ol-

sunlar şeklindeydi. Başlangıç için nasıl bir kaynak

kullanmalıydım? vs.

Hepimizin aklındaki soru işaretlerini zaman çözdü.

Zaman içerisinde kaynaklar edindik ders anlatma

tekniğimizi belirledik, geliştirdik. Buna bağlı olarak

öğrenciler bunun zor bir ders olmadığını aksine

günlük hayatlarından bir parça olduğunu fark etti-

ler. Derse gelmekten zevk almaları ve eğlenmeleri

ise kendi velilerinin ve diğer öğrencilerin kaygılarını

- ortadan kaldırdı.

-Bu dersin başlamasıile birlikte toplum içinde

bu anlamda bir örnek teşkil edebildiğinize ina-

nıyor musunuz?

Kesinlikle olumlu bir örnek olduğumuzainanıyorum.

Öyle ki yaşları ilerlemiş büyüklerimiz gelip bana; 'Al-

lah razı olsun yaptığın işi çok takdir ediyoruz ve se-

viniyoruz.' Şeklinde bir konuşma yaptı. Bu benimde

bu kadar zamanda beklemediğim bir gelişmeydi.

-Okullarda bu derslerin başlamasının gerek dil

açısından gerekse kültürel hakların kullanılması

açısından ne gibi bir öneme haiz olduğunu dü-

şünüyorsunuz?

Okullarda bu derslerin açılması insanların bilinçlen-

mesi, kendi kültürleri için bir şeyler yapabilecekleri-

ne inanmaları açısından oldukça önemlidir. Bunun

kanuni hakları olduğunun en açık göstergesi ise bu

çalışmaların devlet okullarında, devletin öğretmen-

leri tarafından yapılıyor olmasıdır. Bu da insanların

akıllarındaki soru işareti veya korkuları bence gide-

riyor.



-Ders esnasında başınızdan geçen ilginç bir olay oldu

mu?

Ders esnasında benim çok ilgincime giden bir olay olmadı.

Fakat öğrencilerin telaffuzları ve her yeni kelime öğrendikle-

iindeki hayretleri, heyecanları, verdikleri her tepki benim için

unutulması imkansız anılar olarak kalacaktır.

-Derse katılanları sülale adları ile isim, soy isimleri ve

köyleri nelerdir?

Karden Janet Aydemir Kırkpınar Köyü, Mezago Lusena Yıl-

maz Kurbağlık Köyü, İrem Ergün Örenşehir Köyü, Melisa

Baykal Sacayağı Köyü, Bekul Yağmur Baykal Methiye Köyü,

Şaban Can Varel Olukkaya Köyü, Pşığotı Genar Demiral

Olukkaya Köyü, Seda İlgöz Uzunpınar Köyü, Hatice Koçyi-

ğit Uzunpınar Köyü, Esengül Kavrut Karakuyu Köyü, Döndü

Varel Olukkaya Köyü, Ömer Kaya Methiye Köyü, R. Nevzat

Yılmaz Kaftangiyen Köyü, Abaze Yunus Emre Koyuncu Ka-

rakuyu Köyü, Yunus Tokgöz Olukkaya Köyü, Lhosten Enes

Karşılar Methiye Köyü, Eren Birdal Methiye Köyü, Hamuko

Nazlı Erdoğan Şerefiye Köyü, Haşoluk Nisa Öztemur Sa-

cayağı Köyü, Nisa Nur Kırmızıgül Şerefiye Köyü, Seda Nur

Akyüz Olukkaya Köyü, Mehmet İlgöz Uzunpınar Köyü, Dilara

Şahin Taşlıgeçit Köyü.

-Kullandığınız temel kaynaklar nelerdir? Eksikliğini duy-

duğunuz kaynak veya eğitimsel araçlar nelerdir?

Kullandığım temel kaynak MEB'in yayımladığı Adığece ders

kitabı. Bunun yanı sıra Fahri Huvaj'ın Türkçe-Adığece, Adı-

 
ğece-lTürkçe sözlük ve bazı görselişitsel cdier, Kaynak öl

rak eksikliğini duymak şöyle oluyor; numune seklinde s zül

ve hertürlü kaynağı ben bulabiliyorum takat bunu çocuk!

dağıtmak istediğim zaman ancak renksiz fotokopisi şekli

yapabiliyorum. Oysa her öğrencide bu materyallerden oisü

seviyelerinde ciddi manada yükselme olacağından emini.

  

  

Günlük hayatta kullanımı olmayan bir dili öğretmek

ce mümkün mü?

Kullanımı olmayan bir dili öğretmek çok zor bir dürümü ©

renci ve öğreticide mükemmelbir azim ve sabır olması w

zım. Fakat bu soru bizim için geçerli değil diye dü:

Çünkü Uzunyayla'da Adığabze günlük hayatın bir parç

Nitekim iki yıldır İngilizce dersi alan öğrencilerim henüz

aylık Adığabze dersi almalarına rağmen şuan Adığabze ww |

gilizceden daha iyi konuştuklarını düşünüyorum. Bu da cil

sosyal hayatlarının içinde olduğunu gösterir

ŞÜNÜYOriii!

  

Dönem başından sonuna kadar öğrenci sayınız nesi!”

Bir istikrar var mı?

Benim dönem başından sonuna eksilen öğrerencim yok

tersi bu dersi almak için can atan '

yapmalıyım hocam? diyen öğrencilerim var

  
Size kalı

-Bunca emek sarlediyorsunuz size arka

destek sunan birileri var mı?

Biz bu işe Kemal Yavuz hocam ve İbrahimDora

birlikte başladık. Daha sonra bize mia Manevi     
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desteği esirgemeyen Levent Kaplan bizim en önemli destek -

çilerimizden. Adığabze sınıfımızın açıldığını duyduğu andan

itibaren yanımızda ve herkesi bu kültürel hareketten haber-

dar etti. Bunların yanı sıra Murat Öztemur hocam aynı şekil -

de ve Kayseri Kafkas Demeği yönetim kurulu olarak ziyare-

timize gelmiş ve desteklerini bildirmişlerdir. Dereğimiz aynı

zamanda sözlük, ders kitabı ve öğrencilere çeşitli hediyeler

vererek heyecanımıza ortak olmuşlardır. Destek verenlerimiz

çok olmasının yanında Karakuyu halkı, Ato abimiz (Abidin

İnci) ve kendisi Adığe olmamasına rağmenbize hertürlü im-

kanı her türlü desteği sunan müdürümüz Erhan Mansuroğlu

olmuştur. Bu vesile ile de desteğini bize ulaştırmış veya ulas-

uramamış yüreği bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler.

-Dönem sonunda dili öğrenerek (kısmi de olsa) mezun

olan öğrenci yüzdesi nedir?

Yüzde 80 oranına ulaşacağımızı düşünüyorum ki bu çocuk-

ların dili bilmediklerini, sıfırdan başladığımızı düşünürsek ben-

ce güzelbir oran.

-Gelecek sene bu derslere devam etmeyi düşünüyor

musunuz? Buna paralel olarak şimdi bu dersi alan öğ-

rencilerinizde gelecek sene bu derse devam etmeyi dü-

şünüyorlar mı?

Allah kısmet ederse, imkanlarımız müsait olursa bundan

sonraki her dönem bu derslere devam etmeyi isterim. Öğ-

rencilerimde ise eksilme olacağını düşünmüyorum, tam tersi

yeni katılımlar olacağından eminim.

-MEB'in çıkarttığı kitaptan ne derecede faydalanıyorsu-

nuz?

Bu kitabı ana kaynak olarak kullanıyorum. Çok değerli hoca-

larımız tarafından hazırlanmış bence idealbir kitap. Tabi ya-
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nında dersi renklendirecek yardımcı materyaller kullanmak

dersi çok daha verimli hale getirecektir.

 

İRUMMAYA
PE RİYEİCAYCARSIRİ

Öncelikli yapmaları gereken ders materyallerini okullarımıza

eksiksiz ve zamanında ulaştırılması için  

 

ust kurumlarla görüs-

  

ne yaplan. Bu dll Ör daha kolay olabilece-

 

gi üzerine çalısmalar yamılahilir ve sonuçlar MEB aracılğrda

okullara ulastırabilirer,

 

a ,İsem Gop Ş

 

D koi ila 31 alla NK lal Si Galen, a yiji vi Dİ KUlai ini

ae İş eplepi İlke ala iç Sİ laaan amaa ielpay

yeni neleri GELEKkii. LNLEMZ İM kelimeyi cocukla a Ogrel-

 

üklermde onların gözündeki ç heyecanı gördükleri an tüm

 

be iaşe m NE ge Aa er ayaş em İner ma sig

Kkaygılai |, korklları vel O Sevace, Gila Di akacakin ,

!

BU dil konuşulmayı, bu kültür yasanmayı hak ediyor. Ata-

larımızdan aldığımız bu mirası gelecekyüzyıllara, bin yıllara

taşımakbizimelimizde yeterki isteyelim yeterki birlik olalım.

Tesekkür ederim.
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Düzce Üniversitesi

Fen ve Edebiyat Fakültesi

  

Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

   

  

Düzce Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
Bi

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde

açılan ilk Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü,

2013-2014 eğitim-öğretim dönemine 21 öğ-

renci kontenjanıile başladı. 4 yıllık eğitim süre-

si olan bölüme TS (Türkçe Sosyal) puan türü

ile 2014-2015 döneminde kontenjan yüksel-

tlerek 30 yeni öğrencinin daha eğitim alması

planlanmaktadır. Bölüm 2013-2014 eğitim yılı

itibariyle 1 profesör, 2 doçenti ve 1 yardımcı

doçent ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini

sürdürmektedir. Düzce Üniversitesi, Ankara ve

İstanbul'a yakın olması, heriki yöne 2,5 saatte

ulaşım kolaylığıile en çok tercih edilen okuldur.
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Sovyet sonrası Rusyaile iletişimin kolaylaşma-

sı ve Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile müzake-

reler çerçevesinde gelişen Demokratikleşme

süreci içinde kültürel farklılıkların korunmasıiçin, çıkarılan yeni yasalar neticesinde, Türkiye'de ilk defa Düzce Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi'nde ÇerkesDili ve Edebiyatı Bölümü açıldı. Bölüm, Adığe Cumhuriyeti Maykop Devlet Üniversitesiile

Düzce Üniversitesi arasında imzalanan protokol neticesinde, öğretim görevlileri konusunda anlaşmalar yapılmıştır.

Şu an Çerkesçe öğretmek için 20013-2014 Adığe Cumhuriyeti'nden gelen dil uzmanları, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mira

Khachemizova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva Adığe Dilini öğretiyorlar. Diğer alanlar, tarih,

kültür ve sanat gibi sosyal konularda Adığece ve Türkçe, iki dilde eğitim verecek akademik kadrosuyla Çerkes toplumunun

başta dili ve Adığe Khabze'nin (Adığe Yaşam Felsefesi) özelliklerini, en çok Adığelerin yaşadığı Türkiye'de, tüm toplum birey-

leri tarafından keşfedilmesini ve yaşatılmasını sağlayacak çalışmalardır.
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Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Adığe Dili ve Edebiyatı

Uzmanı” unvanıverilecek. Gelecek dönemde Yüksek Lisans

ve Doktora Programı açılacaktır. Yüksek Lisans mezunlarına

“Yüksek Adığe Dili - Edebiyatı - Kültürü Uzmanı" unvanı ve

doktora programını bitirenlere “Doktor” unvanı verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Tüm 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun olanlar gibi devlet

dairelerinde çalışma imkânlarının yan sıra, bölümde Adığe-

cenin yanında Rusçanın da iyi bir şekilde öğretilecek olması

nedeniyle, başta Türkiye ile Rus Federasyonu arasında sos-

yokültürel ve ekonomik alanlarda hızla devam eden geliş-

meler nedeniyle, ihtiyaç olan yetişmiş dil bilen vasıflı eleman

açığı vardır. Henüz yeni başlayan bu gelişmenin önü çok

açık ve yetişmiş insan gücüne, başta Kafkasya Bölgesi'nde

olmak üzere, ihtiyaç duyulacağı kesindir. Diğer hedef ise;

başta Türkiye'de Adiğe Dilini ve Kültürünü öğretecek öğret-

menlerin ve uzman kadroların yetiştirilmesi, devletin ve bü-

yük firmaların ihtiyacı olan insan gücünü karşılama amacını

taşımaktadır.

Adiğe Dili ve Edebiyatı Bölümünün Öğrenciye

Kazandırdığı Özellikler

Tüm bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de verilen İngiliz-

ceyle birlikte, bu bölümün çok kapsamlı bir eğitim verdiği ve

öğrencinin kendisini daha donanımlı yetiştirme şansına sa-

hip olduğunu görecektir. Bölümde öğrenciler, Adiğe Dili ve

Edebiyatı'nın yanında Rusça'yı da kapsamlı şekilde üçüncü

bir dil olarak öğrenecekler. Bununla birlikte bölümün amacı,

öğrencileriiyi bir Adığece eğitimi ile beraber seçmeli derslerile

Dilbilimi (Linguistics) veya Toplum Dilbilimi (Sociolinguistics)

alanlarına yönlendirmek. Diğer bir deyişle, öğrenciler dilbilimi
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üzerine veya dil ve toplum ile ilgili sosyal araştırmalar yap-

maya yönelebilecekler. Öğrenciler bu ayrıntıları öğrenirken,

diğer taraftan “AdığeXhabze” yani Adığe Yaşam Felsefesi'ni

ve diğer toplumlar üzerinde etkileri ile toplumlararası sos-

yalilişkileri, inançların etkisiyle geçirdiği değişimlerle de, din

sosyolojisi ve tarihi süreç içinde değişimlerle kapsamlı olarak

sosyolojik gelişme alanlarında örnek teşkil edecek şekilde

araştırmaları öğrenme fırsatları olacak. Bölümün eğitim prog-

ramı, dil eğitimini temel teşkil edebilecekikinci veya yabancı

dil kazanımıile ilgili dersleri de içermektedir.

Düzce Adığe Kültür Derneği'nin, başından itibaren bü-

yük katkılarıyla açılan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü hızla ge-

lişiyor. Bölümün hedefi, akademik kadrosuyla Çerkes

toplumunun başta dili ve tüm sosyokültürel yaşamı olan

Adiığe Xhabze'nin özelliklerini, en çok Adığelerin yaşa-

dığı Türkiye'de tüm toplum tarafından keşfedilmesini ve

yaşatılmasını pekiştirecek bilimsel çalışmalardır. Tüm

bu çalışmalarda amaç, Türkiye'deki kültür zenginliğini

ortaya çıkarmak ve farklı kültürlerin de uyumlu şekilde

ülkenin kültür zenginliğine katkı sağladığını göstermek-

tr.

 



 

 
Adığe Kültür Demeği Düzce Üniversitesi ziyaretinde çekilen hatıra fotoğrafı: Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu (ortada),

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nigar Çakar (soldan 2.) ve Fen Edebiyat Bölümü Dekanı Prof. Dr. İlhan Genç (sağdan 3.). Düzce

Üniversitesi'ni ziyaret eden Adığe Kültür Demeği heyetinde Başkan Murat Caymaz(soldan 3.), Uğur Nemlioğlu (baştan 1.), Tennur

Coşkun(sağdan2.) ve Yusuf Jan'dan (sağdan 1.) oluşan bir heyetile Düzce Üniversitesini ziyaret etiler.

Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün gelişim süreci

Düzce Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatının açılma-

sına vesile olan gelişme; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün

Düzce kentini ve Düzce Üniversitesini ziyareti esnasında,

Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na farklı kültürle-

rin yaşatılması için, çalışmalar yapılmasını önermesiyle baş-

lamıştır. Rektör Sivrikaya Şerifoğlu'nun başlattığı çalışma-

lar sonucu, Kafkas Dilleri ve Kültürleri kapsamında ilk defa

Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü açılarak Türkiye'de bir ilk

gerçekleşmiş oldu. Bu gelişmeyle gelecekte Türkiye'nin çok

kültürlülüğünü yaşatan bir şehir olarak Düzce küçük bir Tür-

kiye örneği olarak tarihe geçmiş olacak.

Düzce Üniversitesi olarak yapılan çalışmalara açıklık getiren

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhan Genç, yaptığı

açıklamasında gelişmeleri şöyle anlattı; “Rektörümüzün ver-

diği direktifler sonucunda kısa zamanda gerekli izin ve karar-

ları alıp eğitim-öğretime başladık" diyen Genç, “Daha sonra

rektörümüzle Adiğe Cumhuriyeti'ne gittik. Oradaki üniversi-

te rektörüyle diyalog kurduk. Buraya üç hocamız geldi. Şu

anda Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümünde 17, Gürcü Dili ve

Edebiyatı bölümünde de 12 öğrenci var. Ek kontenjandan

Ötürü sayımız bu sene biraz az. Seneye daha çok öğrenci

olacağını düşünüyorum. Çerkez Dili ve Edebiyati Türkiye'de

ilk, Gürcü Dili ve Edebiyatı ise ikinci olarak Üniversitemizde

açıldı” diye özetledi.

2013 Mart ayında beş günlük bir programla Adığe Devlet

Üniversitesi'nin davetlisi olarak Adığe Cumhuriyeti'ne Rektör

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. İlhan Genç, Yabancı Diller — İngilizce Bö-

tüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Yusuf Şen ve Düzce Adiğe Kültür

Demeği Başkanı Murat Caymaz'dan oluşan heyetin Adıgey

Cumhuriyeti'ne giderek, Adığe Cumhuriyeti Devlet Üniversi-

tesi ile beraber yapılan kapsamlı çalışmalar ve iki üniversite

arasında imzalanan protokol neticesinde, öğretim görevlileri

konusunda anlaşmalar yapılmıştır.

Bölümde görev yapmak üzere Adığe Cumhuriyeti'nden ge-

len Filoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mira Khachemi-
zova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana

Doleva Düzce Üniversitesi'nde Çerekesçe dilini öğretiyorlar,

Verdikleri bilgilere göre; Çerkesçe dilinin yapısı, alfabe farkı

ve telaffuzu konusunda, “Öğrencilere biraz zor geliyor ama

yapabiliyorlar” diye belirttiler. “Daha önce hiç bilmeyene Öğ-

retmek elbette kolay değil, fakat Çerkes dilini ve kültürünü

merak eden herkesin öğrenebileceğini ve bu bölüme gel-

mesini istiyorlar. Bölümde Çerkesçe'nin yanında Rusça da

öğrenilecek olması nedeniyle çok kapsamlı bir bölüm olduğu

için, buradan mezun olan öğrenciler, kendilerini çok dona-

nımlı olarak bitirdiklerini görecekler ve hayata avantajlı bir

şekilde atılacaklar' diye düşüncelerini belirtiyorlar. Çerkesçe

dilinin telaffuzu nedeniyle, 2. sınıftan itibaren verilecek tarih,
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kültür, sanat ve sosyolojik değişim-gelişimleri içeren dersleri

Çerkesçe ve Türkçe olarakiki dilde verilecek. Çünkü, bu tür

konuların içerik olarak derin analizlerinin çokiyi anlaşılması ve

kontekstlerin kapsamlı yorumlanması gerekiyor.

Tüm bölümlerde verilen İngilizceyle birlikte, bu bölümde

öğrencinin kendisi, çok kapsamlı bir eğitim gördüğünü ve

daha donanımlı yetiştirme şansına sahip olduğunu görecek-

tir. Bölümde öğrenciler, Adığe Dili ve Edebiyatı'nın yanında

Rusça'yı da kapsamlı şekilde üçüncübir dil olarak öğrene-

cekler. Bununla birlikte bölümün amacı, öğrencileri iyi bir

Adiığece eğitimi ile beraber seçmeli derslerile Dilbilimi(Lingu-

istics) veya Toplumdilbilimi (Sociolinguistics) alanlarına yön-

lendirmek. Diğer bir deyişle öğrenciler dilbilimi üzerine veya

dil ve toplum ile ilgili sosyal araştırmalar yapmaya yönelebi-

lecekler. Öğrenciler bunları öğrenirken, “Adığe Khabze” yani

Adığe Yaşam Felsefesi'nin diğer toplumlar üzerinde etkileri

ile toplumlar arası sosyalilişkiler, inançların etkisiyle geçirdiği

değişimlerle de, din sosyolojisive tarihi süreç içinde değişim-

lerle kapsamlı olarak, sosyolojik gelişme alanlarında örnek

teşkil edecek araştırmaları inceleme ve öğrenme fırsatları

olacak. Bölümün eğitim programı dil eğitimine temel teşkil

edebilecek ikinci veya yabancı dil kazanımı ile ilgili dersler de

içermektedir.

Adığe toplumunun Türkiye ve dünyada tanınmasıiçin, yıllar-

dır beklenilen bu değişim sürecinin çok verimli kullanılması
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gerekir. Düzce Üniversitesi'nin Çerkes Dili ve Edebiyatı Bö-

lümü ile Türkiye'nin çok kültürlü değerle birlikte gelişmesine

örmek teşkil edecek şekilde katkısı çok büyük olacaktır. Böy-

le uyumlu bir gelişmenin, Türkiye'nin demokratikleşmesinin

önünüde açacağı için, sorunların çözümü daha da kolay hale

gelmesini sağlayacaktır. Her zaman olduğu gibi, Çerkesler'in

yaşadıkları ülkeye katkıları en verimli şekilde devam ederken,

gelişmelerle ortaya çıkan imkânlar çerçevesinde Türkiye ve

Rusya Federasyonu arasındakiilişkilerin uzun yıllara daya-

nan politik sebeplerle soğuk ve uzak mesafeli olmaları, bu

imkânlar dâhilinde daha sıcak ve yakın hâle gelmesini sağ-

layabilecek durumdadır. Netice itibariyle, her iki ülkeye bu

olumlu katların sağlanması durumunda, başta Üniversite dü-

zeyinde bilimsel ve ekonomikilişkilerin de gelişmesi ve bölge

barışı açısından da yararlı olacağı kesindir.

Bu gelişmelerin Çerkes toplumuiçin ne kadar önemli ol-

duğunu dikkate alarak, Demeklere yapılacak tanıtım çalış-

malarında, Çerkes Kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere

ulaştırılması için hep birlikte çalışmak zorundayız. Bunu ya-

parken toplumsal kazanımlarımızın ne kadar önemli olacağını

düşününce, kaybettiklerimizi yeniden kazanmamız ve hiçbir

zaman kaybedilmemesi gereken Adığâbze (Adiğe Dili) ve

Adığe Khabze (Adığe Yaşam Felsefesi) gibi değerlerin far-

kında olacağımız için de, motivasyonumuzu her zaman canlı

tutmamıza vesile olacaktır. Bunları “niçin ve nasıl yapmalıyız”

düşüncesinin önemini, J. W. Goethe-Frankfurt Üniversite-



 

si'ndeyken Mesut Aslandok ile beraber geliştirdiğimiz “mo-

tivasyon” düşüncesinden kısa şekilde bahsetmemizde yarar

var:

Bir işe başlarken, motivasyonilk ve en önemli adım olduğu

için, önce ondan başlamakta yararvar. Bir benzetmeyle an-

latacak olursak, Adığe toplumunda herbirey bir insansa, biz

bu insanın vücudundan cok beynini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Yani insanımızın manevi potansiyelini artırmak önceliğimizdir.

Çünkü beyni güçlü olan bir toplum diğer bütün sorunlarını er

ya da geç mutlaka çözer. Beyin güçlenmeden atılan adımlar

ise birçok hataya sebep olabilir. İyi düşünecek olursak, kısa-

ca bu maktıkla yola çıkmamızda yarar var.

Aşağıda her insanımızın anlayacağı şekilde yazılan ,,çalışma

grubunun motivasyonu" yazısını okuyunca, amacın, Uzun

sürede oluşan değerlerin hassasiyetle korunması, yoksa ge-

lişmelerin nasıl bir farklı etkileşim içinde ayrı yönlerdeilerlediği

anlaşılıyor.

MOTİVASYON

Kültürel çeşitlilik bir zenginliktir ve herbir kültür başlıbaşına

paha biçilmez bir şaheserdir. Örneğin, dünyanın en zeki, en

yetenekli insanı olsanız bile sıfırdan bir dil, bir Adığe Khabze

yaratamazsınız. Bunlar zaman içinde “birisinin” değil 'herke-

sin” katkısıyla şekillenmiş insanlığa mâlolan “kollektif bir de-

halar zincirinin” ürünleridir. Bir anlamda kültür, kollektif çalış-

masının en mükemmelhalidir. Bu yüzdendir ki korunması ve

yaşatılması gerekir. Bu da nesiller arası kültür aktarımın ne

denli iyi olduğuna bağlıdır. Her bir geçişte verilecek bir fire

uzun sürede o kültürün yavaş yavaş yok olması anlamına ge-

lir. Tabiki bu aktarım süreci gelişen çağın gereksinimlerinden

ve diğerkültürlerle olan etkileşimden bağımsız düşünülemez.

Tüm bu bilgilerin ışığında, Adığe toplumunun bireyleri olarak

bizim de, imkanlarımız dahilinde kültürümüzün yaşatılması,

yeni nesillere aktarılması ve sosyo-kültürelilişkilerin gelişti-

rilmesi adına birtakım sorumluluklar yüklenmemiz gerekir.

Bu bağlamda, grup çalışmalarının amacını birkaç maddede

özetleyebiliriz:

1) Adiğe kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere en iyi şekilde

aktarmak.

2) Adığe kültürünü tanıtmak ve diğerkültürlerle olan ilişkilerini

geliştirmek.

3) Bilimsel, entellektüel ve sosyo-kültürel anlamda güçlü

Adiığe gençliği yetiştirmek.

Bunları gerçekletirmek ve hayata geçirmek için, tüm Sivil

Toplum Kurumları'mızla bereber çalışmalıyız ki, gelecekteki

araştırmacıların işlerini kolaylaştırmak gerekiyor. Yakın za-

manda, Yüksek Lisans ve Doktora yapacak öğrencilerin alın-

ması için çalışmalar yapılmakta, böylelikle bilimsel çalışma-

ların hız kazanacağı ve ilgi odağına dönüşeceği bir dönem

 

çok yakında başlayacak. En çok Çerkes toplumunun yaşa-

dığı Türkiye'de, şimdiye kadar bilimsel alanda çalışmaların

yapılamamış olması ülke değerleri için büyük bir eksiklikti,

fakat artık bu açığı kapatmakiçin bilimsel düzeyde çalışma-

larla toplumsal kalkınmayı sağlayacağımız günleri yakında

göreceğiz.

Üniversite öğrencileri ile Yüksek Lisans ve Doktora öğren-

cileri için, gelecekteki sosyalbilim ve dilbilimi açısında daha

kapsamlı bilimsel çalışma yapacak olanlara örnek olabilecek

bir projeyi, Sayın Dr. Faruk Ermemiş gerçekleştirmek için,

şimdiden çalışmalara başladı. Adığe Dilbilimini, kültürünü

ve sanatını yaşatabilmek amacıyla, Düzce Köprübaşı Ömer

Efendi Köyü'nde, tüm kaynakların bulunabileceği “Adığe

Bilim, Kültür ve Sanat Evi” araştırma merkezini kurmakiçin

Düzce Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Çerkes Dili ve

Edebiyatı Bölümüile işbirliğini başlattı, bu tür çalışmaların,

diğer köylerde veya bölgelerde de yapılmasına örnek olabile-

cek bir çalışmadır: Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde oku-

yan tüm öğrecilerin, uygun şartlarda barınabilecekleriyerleri

temin etmek, ve sosyolojik çalışmalarını rahat yapabilecekleri

ortamları, çağın şartlarına uygun hâle getirmeye çalışmak-

tadır. Bu projeyle, ilk etepta 30 öğrenci için, her birisine tek

oda ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda dizayn edilmiş,

daha sonra aynı şekilde 100 öğrencinin barınacağı “Adığe

Wune“ şeklinde öğrenci evlerini kurmak olacak.
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“Adiığe Bilim, Kültür ve Sanat Evi'nin yaşayabilmesiiçin, bu

tür çalışmalara maddi ve manevi destekile kitap, kaynak ve

bilimsel dokümanları olan herkesin katkıda bulunması önem-

lidir. Tüm bu değerleri muhafaza etmek ve yeni nesillere ak-

tarmak için örnek projelerde olduğu gibi, toplumsal daya-

nışma ve derneklerle beraber sürekli çalışmamız gerekiyor.

Çalışmalara katılan ve katkıda bulunan herkese, maddi ve

manevi tüm katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

İletişim: Düzce Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi

Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Konuralp Kampüsü — Düzce

Tel: -90 380 541 24 04 - dâhili: 3969

E-mail: fenmialtin&duzce.edu.tr

WWw.duzce.edu.tr
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a. # ei

Dijan Toğan Sürücü.

Saçayağı (Beyaz köy)

köyünden Noğayların

kızı. Kayseri'de yaşıyor.

Türkçe öğretmeni. Resmi

olarak Adığece dersi

veriyor.

Diyane İnci, Karakuyu

köyünden Fejmukların kızı.

SosyalBilgiler öğretmeni.

Adigece dersi veriyor.

Ahmet Kanat. Çorum

Alaca'nın Çerkeslerinden.

Okul müdürü. Okulda bu

dersin alınması sürecinde

büyük desteklerivar.
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Adiğece dersi öğretmenliği yapmanızdaki ana etkenler neler? Böyle bir dersi

okutuyor olmak size neler hissettiriyor?

Adiığece dersi öğretmenliği yapmamızdakiana etken aslında uzun yaşamsal sürecin

etkisi. Buna kısaca Adiığe olma, Adığe kalabilme bilinci diyebiliriz.

Böyle bir dersi okutuyor olmak bizde öncelikle heyecan yaratıyor, gelecekle ilgili

umutlarımızı güçlendiriyor. Bu ders çocuklarımıza olduğu kadar bizlere de özgüven

tazeleme fırsatı verdi. Gerçekten mutluyuz. Dersi iple çekiyoruz desek yeridir.

Adiğece bilgi seviyemizin akademik olarak yeterli olmadığının bilincindeyiz. Bizler,

şanslı nesiller olarak köyde büyüdüğümüz için Uzunyayla Kaberdeycesi ve kendi

çabalarımızla öğrendiğimiz, öğrenmeye devam ettiğimiz Adığe alfabesiile sahip ol-

duğumuz Adiyağa bilinciyle yola çıktık.

Adığece seçmeli dersinin açılmasıiçin çalışmalara başladığınızda karşılaştığı-

nız ana sorunlar nelerdi? Bize süreci anlatır mısınız?

Diyane ve benim şu an çalıştığımız okulda birinci senemiz. Birbirimizi de yeni tanı-

dık. Okulu da müdürü de müdür yardımcılarını da yeni tanıdık. Listede gördüğümüz

Adığece dersi yazısı bizde heyecanyarattı. Öncelikle “ah açılsa sen girerdin derse,

ben de girerdim, şöyle olurdu, böyle olurdu” hayaliyle başladık.

İlk ışık, seçmeli dersleri bilgisayar ortamında kaydeden öğretmen arkadaşımızın

“Abazaca ne?” sorusuyla oluştu. Daha önce hiç duymamış! (tabii ki bu da farklı bir



 
detay). Sorusunun nedenini sorduğumda, tercih edenlerin

olduğunu hatta Adığece diye bir şey olduğunu da söyledi.

Bu aşamadaki heyecanı yaşamanız gerekir diye düşünüyo-

rum.

Koşar adım gittim, Ahmet Kanat müdürümün yanına. Hal

böyleyken böyle... “Adığeceyi tercih edenler varmış”. (yalnız

burada bir geçiş yaparak belirtmeliyim. Dersin açılması ile

ilgili nasıl bir yol izleneceğine dair hiçbirfikrimiz yok.Fikri olan

da yok. Ama ışık var.)

Ahmet Kanat müdürümü hiç tanımıyorum ama güveniyorum.

Aslı — nesli belli Çerkes işte. Müdürümüzün yanına taşınma-

mız bu şekilde başladı. Adığece sınıfı açılana kadar, her gün

üç-dört defa ziyaret ettik.

Bundan sonraki süreç oldukça zorlu oldu bizim için. Gerekli

olan şeyleri öğrendikçe çıkmaza girdik, ama her seferinde

sorunların içinden çıkmayı başardık.

9. ve 6. sınıf öğrenci İisteleriyle birlikte tercih dilekçelerinin

hepsini tek tek inceledik. Tercih olsa bile ilk üçün içinde baş-

vurulması gerekliydi. Tam hatırlamıyorum ama 5-6 kişi tercih

etmişti Adığeceyi. 2 kişi dışında tercih sıraları 3'ün Üzerindey-

di. Biri de Abazaca. En az 10 kişi olması gerekli idi sınıfın açı-

labilmesiiçin, sayının Üstüne çıktıkça iş daha da kolaylaşıyor.

İş başa düştü. Okulda mevcut olan bütün 5. ve 6. sınıfları

teker teker dolaştık. Önce “İçinizde Pınarbaşılı olan var mı?”

sorusuyla, baktık olmuyor, “İçinizde Çerkes var mı?” soru-

sunda kararkıldık. Bu kadar net sormamıza rağmen Çerkes

olduğunu söylemek istemeyen öğrencilerimiz oldu. (bu ko-

nuda ayrı bir nokta irdelenmesi gereken)

Çocuklarımızdan anne babalarının telefonlarını aldık. Hepsini

teker teker aradık. Okula gelip dilekçelerini değiştirmelerini

istedik. Sağ olsunlar bir çoğu seve seve gelip değiştirdi.

Ama bu velilerin yanı sira “Adığeceyi ne yapacak? İngilizce

öğrensin, fen, matematik öğrensin” diyenlerde oldu. Ama

ikna ettik. Önce tercih edip, sonra okula gelerek çocukları

zorladığımıza dair şikayet edenler de oldu. Ama yine de ikna

ettik. Öğrencisayısını çıkardık 16 'ya, 14'ü Çerkes, 2'si değil.

Evet bunu da başardık. Peki sınıf açılıyor mu? Hayır... Bu

sefer yeni bir sorun: derse kim girecek!... Önümüzde hiç bir

örmek yok, bilen yok! Ahmet Bey bir yeri aradı. Sanırım Mİlli

Eğitim tarafından... Aldığımız cevapla hayal kırıklığına uğra-

dık. “Sertifikalı öğretici olmalı” denildi, ...olmalı ama yok...

Yine iş başa düştü, KAFFED ile yapılan görüşmeler sonu-

cunda talim terbiye kurumu başkanı bizleri aradı. Sertifikalı

öğreticiye gerek olmadığını söyleyerek, sorunla karşılaşıldığı

zaman yardımcı olacakları sözünü verdi.

İntemette yaptığım bir küçük araştırmayla eski Milli Eğitim

Bakanı'nın açıklamasını buldum. Kürtçe dersine girecek ser-

tifikalı öğretici olamadığıiçin, Milli Eğitim bünyesinde görevli,

dili bilen bir öğretmen derslere girebilir deniyordu. Tercihen

Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri.

Evet başardık, Peki sınıf açılıyor mu? Hayır! Bu sefer de so-

run derslik... Sınıf sayısı yeterli değil... Oysa, her koşulu ka-

bullendiğimiz için gerekirse çay ocağında yaparız dersleri,

yeter ki açılsın!... “Bütün ek derslerimizden vazgeçtik. Bize
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Adiğece'yi verin, bize yeter” dedik.

Tamam bunu da başardık... Sınıf açılıyor mu? Hayır!

Yine sorun... Son gün... Seçmeli ders sınıfları, ertesi

gün belli olacak ama seçen sayısı 9 da kaldı!... Aile-

lere tekrar telefon açıldı. Öğrencilerin kimlikleriistendi.

Teker teker tüm tercihleri kontrol ettik, düzelttik. Sayı

16... Artık eminiz “sınıfımız açılacak” ve “evet açıldı”...

Oldu, sınıfımız açıldı. Ayaklarımız yere basmıyor, mut-

luyuz, heyecanlıyız, gururluyuz, daha da anlatabilirim!

Ama küçücük bir sorun, şimdi biz ne yapacağız, ne

öğreteceğiz, nasıl öğreteceğiz. PDF formatındaki Milli

Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığıkitabı indirdik. Çıktı al-

dık veya elle yazdık çoğalttık . Önce biz çalıştık, sonra

çocuklara öğretmeye çalıştık. 1 ay yada daha fazla bu

şekilde idare ettik.

Karşılaştığımız temel sorunlardan biri de telaffuz so-

runu. 3 hafta boyunca bazen iki kelime üzerine ça-

lıştığımız oldu. Çocuklarımızın çoğu dile çok yabancı.

Ancak 2 kişi dışında kulak dolgunluğubile yok ...

Bu bir bir buçuk aylık süreç sonunda Kayseri Kafkas

Derneği'nden bizi ziyarete geldiler. Çocuklarımıza ki-

taplarını getirdiler. Adığece için kullanacakları defter-

ler, kalemler de yanında. Birde şiir kitabı. Gerçekten

hepimiz için heyecan vericiydi. Kocaman insanlar

heyecandan konuşamıyorlardı bile. Bir çoğumuzun

gözleri dolu dolu olmuştu. Yıllarca konuşulması ya-

saklanan dilimiz, Milli Eğitim bünyesinde öğretilmeye

başlanmıştı. Yine vardı sınıf başkanımız. Ama bu se-

fer etkinlik alanı farklıydı. Çerkesce konuşanları yazıp,

öğretmene listeyi vermiyordu!... Uzatabilirim bu nokta

da ancak, kendi hayatımdan yola çıkıp yaşanılan sü-

reci anlatmakbilirsiniz ki kısa sürmeyecektir...

Derslere başlamadan önce gerek veliler, gerekse

öğrencilerde ders hakkında endişeler, kaygılar ve

soru işaretleri var mıydı? Derslere başladığınız

andan itibaren gerek öğrenciler gerekse velilerin

bu derse yaklaşımında gözlemlediğiniz değişiklik-

lerden bahsedebilir misiniz?

Genel anlamda olumlu izlenim ve tepkilerle başladık

derslerimize. Daha öncede kısaca değindiğim -işe ya-

ramayacağı ya da öğrenemeyecekleri- fikrini taşıyan

velilerimizde vardı elbette. Ama çocuklarımız her za-

man istekliydi hala istekliler.

Hemen hemen her hafta genel değerlendirme anla-

mında bu hafta öğrendiklerimizi kullanıp kullanmadık-

larını sorarız öğrencilerimize. Zira kaç kişi var yirmiye

kadar sayabilen. Varsa parmak kaldırsın. Birebir gö-

rüştüğümüz velilerden beklemedikleri bir öğrenme

süreci olduğunu öğreniyoruz.

Öğrencilerinizin bu derseilgisi olumlu yönde mi,
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yoksa zoraki bir görüntü mü arz ediyor?

Bu soruya kısaca şöyle cevap verebilirim:

- Öğretmenim keşkezil hiç çalmasa...

Bu derslerin başlamasıile birlikte toplum içinde

bir örnek teşkil edilebildiğine inanıyor musunuz?

Okullarda bu derslerin başlamasının gerek dil açı-

sından gerekse kültürel hakların sağlanması-kulla-

nılması açısından ne gibi bir öneme haiz olduğunu

düşünüyorsunuz?

Derslerin başlamasının örmek teşkil edip etmediğini

önümüzdeki eğitim-öğretim sürecinde göreceğiz. Teb-

rikler aldık ama sonrası muamma. Umarım ülke gene-

inde olabildiğince çoksınıf açılır.

Bizler yozlaşma ve yok olma sürecini atlatmaya çaba-

layan bir kuşağız. Bununiçin ne kadar çaba sar ediyo-

ruz o ayrı bir sorun. Bazen sadece şöyle düşünüyorum;

hiçbir şey öğretmesem bile çocuklar Adığe olduğunu,

anavatanının Kuzey Kafkasya olduğunu ve khabzenin

ne olduğunu bilecekler. Tabi bu kadar umutsuz değiliz,

ilerledik bize göre, çok dailerledik..

Bilinçlenme süreci daha uzun bir süreç, 2 saatlik bir

derste ne kadarbilinç yüklenebilir sizlerin taktiri. Ama

umutluyuz.

Dersler esnasında başınızdan geçenilginç bir olay

oldu mu?

Dersler sırasında çok ama çok eğleniyoruz. Telaffuz

konusunda özellikle çok güldüğümüz zamanlar oluyor.

Kullandığınız temel kaynaklar hangileri? Eksikliğini

duyduğunuz kaynak veya eğitimsel araçlar neler?

Kullandığımız temel kaynak MEB'in yayımladığı ders

kitabı. Müfredata uygun gitmeye çalışıyoruz, zira Milli

Eğitim'e bağlıyız.

Ayrı bir sınıfımız olmalı, görsellere daha çok yer verme-

liyiz ve sınıfımızın sabit olması gerekli. Ancak şu an bu

mümkün görünmüyor.

Maalesef çocuklar günlükyaşantılarındaAdıgece'yi

pek kullanmadıkları için günlük hayatta kullanımı

olmayan bir dili öğretmek sizce mümkün mü?

Bilirsiniz ki kullanılmayan her şey unutulur. Bizler adı

geçen derse sifirdan başlamadık, eskilerden başladık,

sıfıra gelmeye çalıştık amacımız sıfırdı öncelikle. Ses-

leri duymadıklarıiçin telaffuz edemiyorlardı. Uzun süre

sesleri çıkartmaya çalıştık. Şu an yirmiye kadar sayıp,

kendilerini tanıtıp karşılıklı diyaloglara girebiliyor. Aile bi-

reylerini tanıtabiliyor ve renkleri biliyorlar.

Evet öğretilebilir bence. Nasıl ki İbranice yok olmuş-

ken yeniden toparlandı ve şu an kullanılıyor. Demekki

istenince yapılabiliyor. Devamını getirmek ise ailelere

kalıyor .
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Başlangıç ve dönem sonu arasında ne kadar öğrenci

eksiliyor, bir istikrar var mı ?

Öğrencieksilmesi olmadı. Çoğalma da olmadı. Zira okuldaki

6. sınıfa devam eden bütün Çerkes öğrenciler bizimle. Daha

fazlası yok şimdilik. Hemen hemen tüm derslerimizi eksiksiz

yapıyoruz. Çok önemli bir şey olmadığı sürece derse devam

ediyorlar.

Bunca emek sari ediyorsunuz, size arka çikan somut

destek sunan birileri var mı?

Öncelikle okul müdrümüz Ahmet Kanat Bey'e sonsuz te-
şekkür etmek isterim. Maalesef bu dönem sonunda başka

okula gidiyor. Yerine gelecek idarecinin bize aynı desteği ve-

receğinden şüpheliyiz. Allah büyük bakalım. Kayseri Kafkas

Derneği yönetimindeki herkese ayrı ayrı teşekkür etmeliyim.

Köylüm olan Mole Leveni Kaplan'a ayrıca teşekkür etmek

gerekir. Kendi maddi imkanlarıyla karşılayıp bize gönderdiği

materyallerle büyük manen desteğini hissettik. Devamını da

bekliyoruz tabiki.

Dönem sonunda dili öğrenerek (kısmi de olsa) mezun

olan öğrenci yüzdesinedir?

Bizler not vermiyoruz. En güzel tarafı da bu, not kaygısıyla

çaba sarf etmiyorlar, öğrenmek istedikleri için bir aradayız.

Ama not verecek olsam hepsini beyan ederim.

Gelecek eğitim yılında bu derslere devam etmeyi düşü-

nüyor musunuz? Buna paralel şimdi bu dersi görenler

de gelecek sene katılmayı düşünüyorlar mı? Ayrıca yeni

katılımlar olacak mı?

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için şimdiden tespitler yap-

maya başladık. Eğer başarabilirsek 2 sınıf açmayıplanlıyoruz.

Bu seneki öğrencilerimiz gelecek sene içindeistekli, eğerbir

mani olmazsa devam edeceğiz elbette. Kayseri geneli hatta

Türkiye genelinde daha yoğun bir çalışma beklentimiz var.

İstendiği zaman yapılabildiğini biz kanıtladık. Eğer devamı

gelmezse Çerkes camiasının kendini sorgulaması gerekir.

İleriki yıllarda bu sınıfları oluşturmak isteyen velilere,

eğiticilere verebileceğiniz mesajlar var mı? Kurumları-

mız karşılaştığınız sorunların çözümünde ne gibi bir rol

oynayabilir, onlardan karşılaştığınız sorunların üst ma-

kamlara iletilmesi ve çözüm aranmasında beklentileriniz

neler?

Bu noktada derneklerimize çok iş düşmekte. Bence zaman

kaybetmeden Çerkes olup Milli Eğitimde görev alan öğret-

menleri tespit etmeliler. Öncelikle onlar bilinçlendirilmeli. Dil

eğitimi verilmeli. Adığece okuma yazma öğretilmesi ve müm-

künse öğreticisertifikası verilmesi konusunda çalışmaları ge-:

rekir diye düşünüyorum. Öğrenci potansiyelinin fazla olduğu

okullar tespit edilmeli ve veliler bilgilendirilmeli. Bildiğim kada-

rıyla Kayseri Kafkas Derneği'nin böyle bir çalışmasıvar. Eğer

yapabiliyorlarsa çalışmaları takip etsinler, yanlarında olsunlar.

Söylemeden geçemeyeceğim; Bizim çalışmalarımızı bölücü-
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lük imalarına kadar götürenler oldu. Hala Adiğece ciers

taplarını gördüklerinde deyim yerindeyse ağız- bun &çi

arkadaşlar var. Bizim karşılaştığımız sorunları yaşamasın

isterim.

 

  
Eğitim esnasında MEB'in çıkarttığı kitaptan m

faydalanabiliyorsunuz? Kril harflerini çocuklar:
G3

şılıyor, alfabe öğretiminde zorlanıyor musunuz:

Biz MEB'in yayımladığı, aslında yayımlamadığı pedi formatı

da bulduğumuzkitabı fotokopiyle çoğaltıp dosyülâi hali

kullanıyoruz. Tamamen müfredata uygun, kitabı takip gder&

derslerimiziişliyoruz. Kitabı incelediyseniz eğer gayesi güze

Bunun yanı sıra ara kafe, şeşen oynuyor müzik “in

Kültür ve dil bir bütündür.

Alfabe öğretimini ikinci planda tutuyoruz.

edemedikleri için harileri tanıyamıyorlar. Kelime batilirlü ses

leri vermeye çalışıyoruz. Mesela önce sayıları Öğicitin. ©

rasında sayıların yazımına geçtik.Telaffuz edehi'dikler igin

seslere karşılık gelen harileri tanımaya başladılar.

  

 

Sesi&i

 

  
  

a
YO!Alfabe, yani okuma yazma süreci uzun zaman iS

zorlanıyoruz. Çocuklar zorlanıyor. Bir sese üç i£

denk geliyor olmasını kavramakta güçlük çekiyorar, Bilme-

dikleri bir dil, bilmedikleri bir alfabe.

Son olarak belirtmek istediğiniz konu var mı”

. Çok       

  e narin

Ben tekrar bizden desteklerini esirgemeyen Oku! Müdürü

müz Ahmet Kanat Bey'e teşekkür etmekistiyorunu.

Her nekadar resmi olarak ders yükümlüğü bende yi gö.

rünse de büyükbir özveriyle, heyecanla dersleri devan

tiren Diyane İnci öğretmenime, Levent Kaplan 2. Kayser

Kafkas Derneği yönetimine, MEB müfredatının ve kitabının

hazırlanmasını sağlayan Kafkas Demekleri Federasmuna,

desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyormu. Jmar-

  

 

rım birken bin oluruz.
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İNSÖZ

Kube Şaban,(1890 yılında bu günkü Adığey Cumhuriyet'inin Ha-

kumıhable köyünde doğdu. Babasının ismi Yindris'tir. 20.01.1974

yılında A.B.D.'nin Paterson Kasabası'nda toprağa verildi.) Şair, ya-

zar, kompozitör, aynı zamanda çok iyi bir ses sanatçısıydı. Bunun

yanı sıra, orta okullarda okutulacak ders kitaplarını hazırlama görevi |

alan grubun içinde de yer aldı. Adıgey'de ilk kurulan müzik ve folklor

topluluğunun sanat sorumlusuydu. İyi bir folklorist, çalışkan bir bilim »

adamıydı.

Anavatan(Çerkes Toprakları)daki eski heykellerin üzerindeki Arapça N

yazıları anlamaya çalışıp izlerinden giderken, bu yazıları daha önce-

leri okumuş olan Yafe'wne Abdul'ün arşivini araştırmak durumunda

kaldık. Abdul'ün bir zamanlar çalıştığı, Kaberdey-Balkar Cumhuriye-

ti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde pek bir şey bulamayınca

umudumuzu kesmeden, Kaberdey'de yaşayan ve Kudey sülalesin- |
i AB33AMb3UİbIXYpU 3bixy3rb33all, AĞIYA Mbirby3M HMIXbY

de evli olan rahmetli Abdul'ün kızı Hatice Hanım'ı bulup görüştük.

İşte böylelikle Abdul'ün mirası olan arşivinin içinden çıktı, bu gün si-

zinle paylaştığımız ve daha önce hiçbir gazetede, dergide yer alma- | p, nallıXb3 HWLEKB3HY NbeC3 -İapbITKbIP.

mış olan PSIYİÇİJ adlı piyes.

Biz, söz konusu piyesin son halini, bir tiyatro teksti şekilde eliniz- i

de bulunan bu hali, Kube Şaban'ın daktiloda Latin harfleriyle yazdığı i

metin ile Yafe'wne Abdul'ün, bu orijinalin üstünden Kiril alfabesiyle i

defterine geçirdiği metinden faydalanarak oluşturduk.

Hatice Hanım'ın söylediğine göre; bu piyesten hareketle, bir oyun

sahnelenmiş. Kube Şaban ve Hatice Hanım'ın babası Yafe'wne Ab-

dul de rol almışlardır. Oyun, 1964 Amman'da, Adığe dilinde sah-

nelenmiştir. Öğrenebildiğimiz kadarıyla da sahnelen oyunun kayıtlı

olduğu bir plak söz konusudur. PSIYİÇIJ Tragedyasının orijinali,

Kube Şaban'ın Adığe Dili için hazırladığı alfabeyle yazılmıştır.

Bu Piyesin orijinalinde piyese ismini verebilen ağıt yoktu. Kube

Şaban'ın böyle bir ağıt yazdığını bize fark ettiren; Türkiye'den dönüp

Anavatana yerleşen Xbyakb Fahri Huvaj'dır. Fahri Huvaj, Kaberdey-

Balkar Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde çalış-

malarını yürütmektedir. Psiyiçıj Piyesi'nin yazarının, bu güne kadar

KUBE diye okunup yazılan soy isminin doğru seslendirme biçiminin

'Kly6a' (daha keskin ve daha çok boğazdan gelen bir K sesi) şeklinde

olması gerektiğini de fark ettiren de Fahri Huvaj olmuştur. Kendi-

sine minnettarız. Psıyiçıj Ağıtı'nın sözleri ve Kube Şaban tarafından

bestelenmiş şeklinin ilk kez basıma girmesi 1993 yılında olmuştur.

(Bakınız: Psiyiçıj Ağıtı / Kube Şaban. Seçmeşiirler, şarkılar, hikaye-

ler-Maykop: Meotlar, 1993. Say.352).

Bugün okuyucusuna sunduğumuz metinin Adığe Diliyle olan bölü-

münün son halini ben düzenlerken, Türkçe çevirisini, Kayseride ya-

şayan kızımızİlkay Karaduman(Kbapaulbıkly) yapmıştır.

Doçent Doktor Abaza Albek
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BAM,Ağpi

XB3KYDbİHBXb3O0n3 Kpbilyarbxyatı -20.01. 1974Yy Tb3M CİJA-M

LİaTEpCOKH Kbal3MUbiularbXbaaiEzbiD ağbira yCaKİYZ,

TXxakiy3, KOMMOZMTOP MKİM yapanlara TBY3330)X3Y LibiTalı

ÂÖbI KbMiUBİHBMBİUİay3 HKONX3M (KyYDbIT epKanlDX3M) ulaap

eJpkakİy3 HbIĞMKbBİLLİZX3D 33pELMKIH TXbUTDXAD 33X33bUTDXD3XBMİ

axstalı, Uls6aH Agbirelim Ari3 AbİABY YED3KDİİBHbİMD3

KbADBMDBKİZ Kbbi33Darbinizila aHcahMÖONLİM M ANIB

ikect8eHH3 yHad3luiy, âlbir3 İy3pbilyaTIp 33XY33bIXb3C,

biPK UİSHbİrb3ni| İ333y tibiralı,ii

KBKYADEİM lağbir3 TbâX3X5M) MTâ macspeli dlbir3 CbIHDDKDXABM

Xb3DbiMbIO33Kİ3 TeTXay3 LUbiTa TXbİTLEXBM A TbAYIKbXAP

Kb3TMUbİTSKİ3p3, g3 BollaynullaH Xyeli Xeyal &ÖBX3M 2bi

33MaH KbEMKay3 LybiTa AbİyH3 AOnYyA W apxuBbiM. AdlayHap

Ubin3Kbay3 Ulbira Kb3Özpgel-banbkbap UİZHbIDAXYT3

AHCTUTYTbİM 3bIDM LUBİMDITDY3ITDİM, GM OYOb3 X3ZİMbIXDİKY

Kb303pgeÜM Libincay Kbygelix3 A Hbic3 Xbapla3. Ârıxy2p3

UİBİKl3Kİ3 AĞAYI W APpXUB-HİBUHbİM XBJTbY KbbİKDY3KİbDKALI, HOĞZ

34 tyrby TİB gpamap A3 33dİ34rb3YB3MaLl MaTAH 33pb1OKİ3

Kb3Ubirla ağbiT3 TEKCTbİMP3 KUPANIN Xb3pdKl3 HdlayH3 AĞayn

aÖbi KbbITDUTXbiKİbbKa İ3pbITX-TpAHCIMTBIMD3 ANKb UTKİ3,

Xbapum3 Kbbi3apuİyaTaKoımKi3, Kiy63 (1l56aH 4 TbyC3Y aÖbi H

aL3 A6AYyn Mb Nbec3M KbbiTpaLubikla, ağbır3033K13 eklyakla

CMEeKTAKJIbIM Lbippkoryalı. Üİbec3p ıyarb3yap 1964 rb3plu,

AMMaH Kpan3pıu, İbi33pbilubirbya33mkla, ap 35pekly3klap

3birpaTXxa aynmokaceT3 Libılalu, «İİcbiMkibik» TpareğMeM W

ODTMHanbip e3bip 33pbi7bancap Kiy63 Ul3ğaH ağbır3633M

XY33XWTpXbAa HaTMH arıbaBuTu,

Mİbi nbec3M M4 İBPLITXbİM Kbbilübixbay3 LibiTaKbbiM WYMbKİ3 03

TXbİTb3 ACOMTiCajbalıKb3 XY3TLUİbKA «(bbiÖ33M» M TEKCTBİP,

Kly63 ağaH arıxyan3 rbblO35 33p413M 13 (y AbbiAB3bIrbaTap

TbipKym KbUKİbDKY alı) X3KYKbbİM Kb33bITb333)Xa, Kb303ppe4-

banbkb3pbiM TYMAHMTAD Kb3XYT3HbİFD3MKİ3 AHCTATYTbIM M

Wİ3HbİbopbilaMb3 Xbyamxb DaxbpMiu. HOS3p KbbI3R3CbIM

«KyO3y» ATX YABUİZM 4 Fb3lyklap «KiyO3ya LUbİTBİH 33pbiXYelAMU

İY Iibbig33birb3Tap DaxbpMÜLi, TxXb3p ap33bi KbbİXyYxByl

«OcvlMklbik» TbbiO33M MW ncanb3x3p ezbi Kiy6a İlla6aH

HOT3Kİ3 HTXbbKa MBKbAM3PU p3lLUlbirbyy An3 AbiABY TXbUTDBİM

uyuxyap 1993 rb3ply (Ennb: Ücbluklbikb Mbb163 // Kly63 Ufa6ak.

X3LUBINbİKİbİTb3 YC3X3p, OD3AX3p, NO3M3X3p, ALUbİC3X3P.-

Möetexpyan3: Meorxap, 1993. kan. 359).

HoO3 huraluxb3 WAObXb3 C3 abir3033Kİ3 33bİ337b3yBDKAa

TXbITb3MP3 Tbipkym 4 Kbaic3p Kban3 LUbiricay ağbira Hilali

Kbap3ulbikly Vİnbkaf aibir3633M KbPUXbIY TBDKYO33Kİ3

33pMA33kla Mbi fibeC3M M BapMaHTbiMp3.

HouekT-noKkTOp Aba33 An63u,
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bİHOB (NalTbIXb YpbİCİAleksev : Rus ordusunda sıradan bir savaşçı

Davidov : Rus ordusunda sıradan bir savaşçı

Tişenko : Rus ordusunda sıradan bir savaşçı yepii, İ

    

Komutan : Rus Ordu Komutanı

Popov : Rus Ordu Subayı. Komutana bağlı.
B (33 nalusm W YHAĞIMINİST YDbİC MaHTbİXbbİD3BM

: OğdALep)

Kuzneçov : Ordu komutanına bağlı Rus askeri i MAsaHOE (ÜssnalığmM W yHağ3M 1İST YDbİC MalıTbiXBbUIZ3MM
 ohduyepliu)

iiBirinci Grup : Komutana bağlı subaylar.

İvanov: Ordu komutanına bağlı Rus askeri
UZM 4 YHAĞIMİNİZT VODİC MaliTbiXbbiI3BM

 

Şukin: Ordu komutanına bağlı Rus subayı.
AKRB İYpbIC MatiTbiXbbİL3BMH OĞULEDXIDİ

Mıhamet: Kasey Sülalesine mensup , kahraman bir Abzeh. 3H. (334 #pk3 MaKDbIpi KbIXYUlan)

 

  

 

Çelimed : (Çelemed) : Bğejnoko Beçmirze'nin oğlu Pşimaho'nun
kardeşi evli bir adam . 

MİDİXB3MST (2033X CTAaDILMH3LU, KbECEÜX3 ALUbILUUL, 34 X3KYM

; lülbixb 3bixbym3xa KaBka3 3ay3m W niİbixXbyrKbll)

Sekreter : Rus ordusu komutanının sekreteri © Üanmmsr (User) (ap ulu BrböbHOKUYALI; FbecoM
i KbbIBBPbİXBLUbİKLIMKİZ YEpKb BTb3KbHOKbY3 D3UMbIP33 U KbY3LU,

TİLUbIMAXy3 KUİ3Y Koy3lu Wa, hbbI3ÖbiHyHArbyalu)

Bolet : Mihamet'in ve Hımsad babası ; Makcum (malıfrbixb ypbicbii33M X3T Kbbi33pbirYOKİ zayanlu)

Gekperapb (133 nali3m W yHağ3 3e3birbakly3 Ulbixyılı)

Maxim : Rus ordusu askeri

Alkas: Adığe misafir odasında oturan yaşlılardan bir tanesi

Berzec : Degumago Cıranduka. Ubıh. Tarihte Hacı Berzec Keram-
tuh diye bilinir.

Ânkb3c (Xb3lUlaLUbiM 59p33)X A3LUİbIrbyy UC ağır? nlbbkbüj)

BonsT (Mbixb3M3Tp3 XbbiMCağp3 a agaLu, nİbbKbLU)

Temirkan : Misafir odasındakiyaşlılardan sorumlukişi Bap33px ( yöbixbinlu 4333113 İarymbikby3 (Haryombıkbyu Mala)
Xb3xbi-İlkbipaHgbıkbyalı. Ap TXbIR3M KbbIXOLUbLOK Xb3MKbi-

b3p33nx KepaHTyx xXul3y)

Hımsad: Bolet'in kızı Mıhamet'in kardeşi © TembipkbaH (xe3ul31ubim İyT Luları3u)

BTBKLHOKbY3 (Mbip HKla İ3MMMATLU)

Bğejnoko: Aynı zamanda da Çelimed  
Aze (Hekim ) : Mıhamet'in bedeninden kurşunu çıkartıp onu tedavi
eden kişi. O devrin doktoru olarak kabul görür. #bbiMcap, (Kb3cefhxa bon3T urıxvylu, Mbixb3M3T 4 UbinxbyLi)

ii, , 1933 (Kb3cefi Mbixb3M3T 4 Ky3M Kbbitexya ÖN3aMUİ31U3p
Sosrıko : Vatanının onuru için sonuna kadar savaşan Wored söyle- | kpbxo3bix ulbikyu)

yebilen misafir odasındaki yaşlılardan birisi COCPBİKLY3 (4 X3KYM HM UİbiXb UXBYMBAKbIHY 3ay3M İyxba, 34

i HblÖrb xX3KlyaTa, ağbir3 nlbibkblu, 3ekly3 yap3lbıp KbbiX33b1N33pU

apalu)

EM3ATEbiKbYA (YpbICbINZ3M X3T ağbir3 OĞMLEDLİ, YObIC

Yemzeğiko : Rus ordusunda ki Adığe subay. Çarın emriile işgalci
generalin görevlerini yerine getirmek için soydaşlarının yanına gelen

elçi. © RialliTbixbbiM W YHADIKİZ Kb333pİbIKbY3) rekepanıbiM (MbIDW
Yaşlılar , i afibirBmM KbaXx3klatı) 4 MU3pbUTb HTb33a1yİ3y 4 X3KY3TbYX3MA

ger Kb3klya nlbikly3114)

Loy'u: © Hilerkexsp

Gözcü: Adiğelerden | Tiey
Tinbakiya (agbir3x3MALLbILLU)

Bell: Britanyakralının ajanı olarak gelmesine rağmen Adığelerin tara- |. (Spurakiem u Tacxssulax Benn Ipkehme Craucnasul, fna gecen James Beli. i ağbITIXDM A TENbXb3Y KbbIXOLUDDK)

Mezağo : Çelimed in eşi Hanu' un annesi i Miosareya (ap uklu İyalısHbicoLi, HNMMIT Y LUXb3TDYCALU,
i XbBHbİY 4 aH3li)

Hanu: Çelimed in oğlu Ab3HbİY (brb3KbHOKbya Hanum3T 4 lana uİbikiyıu)

Nayip : Şeyh Şamilin emriile 19. Yüzyılda Adiğelerin vatanına gelen © Han$ (sw ryrey uulbip uymxe Ulamun w yhağaxla XIX
Muhammed Emin — nİaiulbirey3m aAbir»x3M A gex Kburb3klyaya Ilibira MaromeT

5 AMMHUN)

Kazak Kb33aKb

Mole : i Won

i BSUKbaHbiKby3

Beckanuko: : Baubikeyas Xbaxklaryş

Gençler: © llilansxs

Elçi: filpikiya

ç Pym Hİ (6rbipbic zayanlxaplu)

Esirler : Çar ordusunun esir aldığı Adiğeler. Tb9p (apbır3 nb3NKbbIM LUbiLUY YpbIC MalLlTbIXbbI33M WyObiğa
i Tb3pWTİ).
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  1. PERDE 713 el3birby3

 

Seyrek bir orman. Ayak sesleri duyulur. Baştan aşağısilahlarla

donatılmış Rus askerleri ortalığı kolaçan ederek girerler.

ALEKSEY: Valla bir adım daha atacak halim yok(yıkılır; Şöyle oturun

da biraz dinlenelim... ohh. .

DAYİDOV: Ama nasıl olur? Az sonra Şafak sökmek üzere. Hadi hadi

şimdiye kadar nerede kaldınız diye kızar alay komutanı

 

TİŞENKO: Kızması önemli değil; öldürmesin de.

UL GAMDIYKİBİR.pimli

DAVİDOV: O öldürmez ise de bu Adiğelerin elerlinden kurtulacağı-

mızı mi sanıyorsun? Ni AZILI pa a - aBbİLOB: AĞbI #MMABİYKİMM, Mb ALDITBXBMAbiKBENDİH YU TYİ$3D3İ

TİŞENKO: Madem öyle şöyle otur da bir sigaraiçip yola koyulalım.

(elinden çekip oturtur) i MeğBHLIM geKbEKbİHL(U İp

 

DAVİDOV: Eh o zaman sizin başınıza gelmeyen benim başıma mı

gelecek; yoksa ben daha mı korkağım. (Sigara Sarar)

O nj : İN ehir , armi ; ; ve RHaBbiloB: ÂTİ3 d3 Kbbihiybilui c3 Kpbicupilulsiry? XEBM3D3

aÖTb3? (TYTbİH ALUbIXbDIDİ,T
i A K w T > o e 5 C
N

ALEKSEV: (çizmesini çıkartarak) Bakın bir! Bende ayak mı kalmış?

Ne için savaştığımızı, kim için öldüğümüzü bile bilmiyoruz.

 

TİŞENKO: Yakınmadığıma bakma, benim ayaklarımda seninkilerden

iyi değil. (sigarasından çekerek) | TülleHko: BbipM XKbiclBpKbbim aPMLIKEYM3, C3 CU MbaKLYIDITxb3
Mi

bbidİ (TyTbiHbiM diİbiy3 ekbyyj,

 

  

 

ALEKSEV:(ısırdığı bir lokma ekmeği göstererek) Bilemiyorum o

zaman bununiçin mi savaşımız? Bunun uğruna mı bu kadar zah-

metimiz? Kazaklara bakın yalnızca dört sene süvari olarak asker-

lik yapıyorlar. Biz ise tanrının lanetine uğramış gibi on iki senedir.

piyade olarak askerlik yapıyoruz. Üstüne üstlük, ölünce gömüle-

ceğimiz bir karış toprağı da satın aldırıyorlar.

DAVİDOV: Sanki başka türlüsü elimizden geliyor da yapmıyoruz. Sa-

vaşmak dan başka seçeneğimiz var mı?

mpialmamen RA AA
CUH3OKBDİM, ht 33ay3p? Mepa

   

   
ME TYEBYEKb 3bİXY3TU

4 naxrasr'V , Aaaa Ap
ARNSKCOSB! Y3NDXbU AbyTİkbbim H3Xb TKY3XDYHTBM, İX,yaxbyaKbALEKSEV: Korkağız yoksa başka seçeneğimizde olurdu. Adığelerle

savaşmakyerine onların tarafına geçsek olmaz mıydı? Mbl Abl233aY3 albiT3X3M MaXbiXbBAM3I.

b,£
JDAVİDOV: Öldürmeyeceklerini bilsek geçerdik. i İaBbinos; HambiyelsikyTuylaram, yanBxou gaxbiXböAKbiT

ALEKSEV: Size söylemek istediğim bazı şeyler var; tabii sırrımı sak- ANEKCeeB: KİbIN3 CH KLY3LUX3, DEİMBİİYITEK<bİHYLİDİTMAZ C3

layabilecekseniz. i BbİTYBDXBP HBIBKECİBHLNİ

DAVİDOV: Birbirimizin sırrını saklayamayacaksak, boşuna mı dört

senedir birlikteyiz.

TACI Şaşı İpe a;

DA MMAbİ3Y ANDBCAMNİ Xbyay3  

TİŞENKO:Sır olan da olmayanda aramızda kalır söyle sen. Umarım

bu iyiliğimizedir.
TXEEM AM hİHNEY3 NENbY KDbUYlUrBEKİ, BM

 

  

 

ALEKSEV: Verin ellerinizi (&/ tutuşarak) Benim planım şudur: Esirleri

sürerlerken, komutanı pusuya düşürüp öldüreceğiz. Sonra ser-

bw İEx3p (A İSXBMKİB 33pOYyÖöbig)
/ /: 

ATBAYUBYDAN
Zil DAAYEY,İ bDİPX3N
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besi bırakacağız esirleri. Ve Adiğelerin taralına geçerek sağ salim

yaşayacağız. Bildiğiniz gibi bir çok Polonyalı katıldı onlara. Bizler-

den katılanlarda az sayılmaz. Biliyor muydunuz, Aleksev benim.

Hani şu Labe'yi geçip gelen ve “Butarafa geçin; bunlar hiçbir şey

yapmayacaklar size. Kim için savaşıyorsunuz?” diyen. Adiğeler

vahşi değildir. Onlar, bizim gibi mecburen savaşanları öldürmez-

ler. Bu küçük halkın ne suçu varda özgürlüklerini ve vatanlarını

ellerinden almaya çalışıyoruz. Rus Çarı tüm dünyaya hükme-

debilecek mi? Batıdan başlayıp doğuya kadar Buz Denizi'nden

Kafkasya'ya kadar. Orada durmaya da niyeti yok. Sıcak denizlere

inmek amacı. Fakat başaramayacak. Bunainanın; sülüğün emdi-

ği kanı geri kusması gibi bunlara da birileri kusturacak; yutmaya

niyetlendiklerini. Bu Adiğelere; İngilizler de Türkler de yardımcı

oluyor. Görmediniz mi, bunların silahıydı Adığelerden elimize ge-

çirdiklerimiz. Bu savaşta ölmedikse de dört yıl askerlik yaptık. Bir

yılımız daha var. Durumumuzu değerlendirip önerimi kabul eder-

seniz, pişman olmayız.

DAVİDOV: Ne dersin Tişenko?

TİŞENKO: Çokyerinde bir öneri, ben kabul ediyorum.

DAVİDOV: Bende kabul ediyorum.

ALEKSEV:İşte birazdan yaşlı demeden, kadın demeden, günahsız

insanların üstüne salacaklar bizi. Gebe kadınların kamını deştire-

rek, bize maf ettirecekler. Durum bu. Bende planımı buna göre

yaptım. Siz beni kollayın ve çok dikkatli olun. (Ayak sesleri duyu-

lur. Herkes kulakkesilir)

DAVİDOV: Korktuğum oldu. İşte yetiştiler. (Telaşla giyinirler)

ALEKSEV: Ben komutanı kandıracağım. Siz ağzınızı açmayın. (Alel-

acele çıkarlar. Çok geçmeden Rus ordusu subayları, komutan,

Kuzneçov, Popov, Şukin sahneye girer. Dikkatle etrafı süzerler)

KOMUTAN:(Elini kaldırarak) Durun!

POPOV: Birileri burada konakladı sanki. Bakın sigara içilmiş.

KOMUTAN: Bizimkilerin bu kadar geç kalmasıilginç. Yakalandılar

mı acaba?

İVANOY: Yakalandıklarını sanmam. Ama çok sis var; umarım yolla-

rını kaybetmezler.

KOMUTAN: O da olabilir. Her ne ise de çok geciktiler. (Bakınırlarken

ayak sesleri duyulur)

POPOV: Polkownik hazretleri, işte geliyorlar.

KOMUTAN: Çok şükür.

ALEKSEV: (Selam verdikten sonra) Verdiğiniz emri yerine getirdik,

komutan hazretleri. Köyün tamamı uykuda. Fakat tam yola koyul-

muşken, köye giren dört adam gördük.

KOMUTAN: Yaşayın gençler. Fakat ne kadar geciktiniz. Telaşlaş-

tırdınız bizi. Neyse sağ salim geldiniz ya! Her yeri çok iyi kontrol

ettiniz değil mi?  

 

   3bİBAbİBI baliT3, GbİXYLUİRTLYBEbİHKDBİM.

laBbi0B: Cbr Meimi3p İmijemko?i A i

i İmiieHko: Kyapıy Ölbili, C3 CbİXBEEBİDİN.

JaBbiRoB: C3DM CRIXbB3bIDİN,

AÂnekceeB: KAMCbIp ALKbI >KbİN3 XEM ZbiTpDATDEYIHLNM

»KaMbil3y A HolO3pEİTEKDD

IHYUN

C3 ÖbİKDBİCXY3CAK'b, âÖbi MUŞİbİKİB C3 Kb33

KbbİKİBDEKİZ kaMbılay, ÖZDUTDXYTb3

| C3LUXYSKİ3 Kbbijal3yp3 Xb3n3U Ba apatiM

KDYILIXG, Toy3TbiAli,

:
dbiMbİSANApAIXI (İsyanbay3 Makb KbOly, MbİX3PM İON3İYD).

Hasbinos: ObiHaklya, Kp3caxsuj, Apakb3 CW Typbirbap /(3a>

i TY33B3(»Y3p KbalyİsTE)Kay3).

Ânekcees: C3 033 mall3p Kb33(b3MUİZHYLU, D3 UİYTİ KbIBMDIİZ

İnCoiHINİSY Kbbilyokix2p, TİBKİY gOKİPM VPBİC HAlMTbİXbLİI3EM Yİ

£ Odhuuepxay (33 naısp, MsaHoB, Ky3HeyoB, lonoB, Uygur cblM3

YVTbİKY KbOXb3DM ALDKIB-MbIRBKİZ BAMUTbbiAbbipİ.

3 Ral: 33 DBİYBDİİZT (4 İ3p elsTpU).

lonoB: MbiÖgebiM 3birY3pXx3p LUbila XyopBul, İV

CAXYBX3M.

| Şaznalısı Cey Teatllarbyak, CbiTY KY30D3 Kb3TAX3? 3BİFYBDBİM

İ n3liyİsMbixyays mİ3p3?

HlsaHOB: 3piMM H3L3Xyay3 KbbilylaKİLHYKDDIM, İYHSÜPD

 nularbyaluM Mbirby3llay3 İKbBM KebUUlUTD3Kİ.

(33 nala: ApXbyHkl3 MBX5Y. CEİTMM KY3AbİİY3D3 KD3TAXIU

i (aanebiXbbip, Mb3 MaKb<a Tİkiy KbOİY).

Üonoz: Micbip KLOKİYIMXID, SUYCXP3H MONKOBHUK.

i
e 33 Malu3; Ânbixbbimi 4 LUbikypuuİrnalı BBTDEN3BD).

ÂneKkcesB: (yecib My) İlmiya KLMMbXbap Arb333ulanı

3AYCXbIH (33 Rali3 . #ABINBP MEbYambbiKlay3 MBKEÜD, aya

İbİKBEKİYAMKP3 MAT HİMMMİ KBİBM AbİXbEEY TTbBİbyalı,

AA az GİT : J —3Mİ Ây3 CbiTy KYBAD3 DbİKb3TA?

3Colkatıım Xbyrıl ap.

 

3rby3y

KbAĞMMbbIXbAKDE?
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ALEKSEV: Hiçbir yer bırakmadık.

KOMUTAN: Gospodal Aranızda Adığelerin kahramanlıklarını bilme-

©  yenler var. Bunlar bir gözleriyle uyuyup, diğer gözleriyle nöbet

tutarlar. Onuniçin çok dikkatli olmanız gerekir.

.SUBAYLAR:Uyarınızı unutmayız, Gospodin Polkovnik! KOMUTAN:Biraz dinlenin. Burası ne olağan üstü, ne güzelbir yer.

© Bugüzellik bu vahşilere bırakılır mı? Her şey hayret uyandıracak

kadar birbirinden güzel. Orman, ırmak, topraklIirmak sanki cen-

netten. Hepsi “dünya cenneti” dedikleri gibi. Ölmezde zafer ka-

zanırsak ben buralardan bir yer tutarım. Sizin payınıza da mutlaka

bir şey düşer.

SUBAYLAR:Tanrı isteklerini kabul etsin, Gospodin Polkovnik.

KOMUTAN:Buhavanın temizliği! Tekbir sinek, sivri sinek yok. (De-

rin nefes alarak)

KUZNEÇOV: Polkownik, tabiatın eşsiz güzelliği, havasının temizliği

sayesinde herkesten daha uzun yaşamıyorlar mı bunlar?

KOMUTAN:Hiç çaresi yok bu toprakları ele geçireceğiz. O zaman

bunun şerefine kaldıralım kadehlerimizi. Getir Gospodin Popov

(Bıyık burarak gezinir. Popov şişeyi açmaya çalışır. Başarama-

yınca Polkovnik uzanır) Ver bakalım beceriksiz, nasıl açıldığını

göstereyim. (Şişeye vururiçkifışkırır) İşte böyle açılır. Açın sizde,

(Şişeleri açıp, beklemeye başlarlar) Sevgili subaylarım, sonsuz

saygı duyduğumuz, dünyadaki tüm padişahlardan daha değer-

li, Çarımız için bu kadehi kaldırırken, ona, 2. Aleksandır'a uzun

ömürdiliyorum. Ve 2. Aleksandır'ın tüm arzularının gerçekleşmesi

temennilerimle... (kadeh tokuştururlar)

SUBAYLAR: Wra! Wral (İçip boş şişeleri atarlar)

KOMUTAN:Subaylar, kazaklar, askerler! Bu köyü ele geçirirken her

şeyi yapmakta serbestsiniz. Yakın, öldürün, kaçırın. Ama mutlaka

ele geçirin.

SUBAYLAR:(Bir ağızdan) Emredersiniz!

KOMUTAN: (Haritaya bakarak) Komandir Kuzneçov!

KUZNEÇOV: Emret komutanım!

KOMUTAN: Şu tepeye topu sen çıkart.

KUZNEÇOV: Emret komutanım!

KOMUTAN:İvanov!

İVANOV: Emret komutanım!

KOMUTAN:Sen ve grubun sağdan saldırın.

İVANOV: Emredersiniz!

KOMUTAN: Popovl!

POPOV: Emret komutanım!

KOMUTAN:Sana bağlı grubu sol tarafa götür.

POPOV: Emredersiniz!

KOMUTAN:Sen Şukin! (parmağıyla gel hareketi yapar)  

AnekceeB: 3bipM Kb3HTb3HAKLbİM. o

(35 nası Tocnona! Mbi albirBx3MA HİBİTE3MLUbİMbIrbya33

KY3N KbbIOX3TUL, MİbiX3p Bbi H3Kİ3 MBKEpM ağDeli HAMKİZ

M3BUTbbipX3p. Apaluu Gaxyacakb.

OdhuLep rynbim: İbikonalyap, rocnoLMH NORKOBHUK.

pm
(33 malıs: TİBKİY 3biBrbonc3xy. Mbip CbiTy TbBİUİZTDY3H, CbiTv

axaX3 Abig3. Mbinxy3p3 Lulbini!
ra di

   
AĞTb3lbirb KbYH. İDİM H3XLP3 Alpi

M33b1p >KbiMİ3H, LUİbip oKbiMİBH, TCbİXDYAD MKDİNİBH, TXİ

#3H3TbİM KDMMKO3 bİYUTB3İZHLU, Mbip 32Dpb11UbİTy İyHSl 3H31

Xbixyalsm Xyag3l1. Tekİy3Htirb3 KL3TXbD3, AbİİCEYY3 İLİKLERİNE,

C3 MBJÖBİX3MALIbiLU Lulbiril3 CbiyObiibikiu. D3pu, rocmofa

OhUNEPDİ,İHİXDBHLUZ ÖLİXLYHKLDİM.

ÖĞULEDXEM: İXb3M KpyUTb3XDYNİ3, TOCMOLUH HONKOBHUK,

3) 3bi(33 naliz: Mbi6bi MW >Kbbip 33pbiKbaO33 Okbbi 3bbKb3ge E

Gap33bi aprbyem iUbiİ3KbBİM,

Ky3HeloB: ApaKb3-Tİ3, TOCMOZUH MONKOBHUK, Mbi UİDİIXYM KYB0

Kbbilularbatylap, TICOMU Anely3 yabapm KbalıXbyay gaX3

ulaxbyap.

(133 natı3: Xb3y3, İman ulakbbim Mbi X3KYp KbBAMbILUTOHY,

Apalyu, a6bi M Ul3Kl3 OxKb3 UİbiKİY 3b1pbi3 Tİ3TbİHLU, KbalyT3T Mbig3

TOCMOZMH TonoB (4 nalyl3-x3p HİyaHTlayp3 Kbbi3bidisuİbikaya

KbpOKİyklbip, OKb3p İyuyg Xyanay eliİbip, LUBİXYİYMBIYLBİM

TONKOBHUKbIP M3İ3Ö3p4), KbaliT3 Mb1g3, XYIMbIXY, C3 33pbilyay-

AbIp y33rb3nbalbyHll (OKb3M 4 KİZMKİ3 ey3pl KbPUYTXbIY iyeya).

Muc, anıxy-gaylu 33pbiİyayabiıp. Dbiyöbin DIPU (OĞULEPKİM A

ÖKb3p İyaylıpu KbOFUTLAX3PM 33X3TLU). İocrona ohMUEPbİ, DA

YDbIC MalıTbiXby 34 LİbIXbbip H3XY, PKbIHA3 MH, EYHEÜM MaLıTbIXbY

TETbİM A H3Xb Mbarıl3y, 34 TYX3N1b MCOPM KbbI33XDYNİBHY, 3M

Tbalılapu Txb3M Kİbixb uulbiky AnekcaHap ETlyak3m m Uİ3KİZ Mbi |

Öxb3p colsTbip (33parb3yg3kibıp).

Odhuuepxom: Ypa, ypa, ypa (4odhb3X3p, a6H3İX3p Xbiblan33x).

(33 nalu3: Tocmoğa ohULEPbI, Kb33aKDX3, C3JI3TX3İ Vbi biN3p

KbbİLUbIĞLUTIKİZ AZDLUİLIXbLİHYM DDİKYUTLUBİIC, ÖbİYKİX3,

KbATEÖX. CbİTMM KbİN3p KbbİYMbILUTBHY İmanı 3UMbilaLi,

OdĞULEPXİM: (3biKb3y) Arb33UİDHLU, 132 nal.

(133 nalıs; (KapT3M enirbyp3) KomaHıup Ky3HeLoB.

Ky3HeLoB: A.

(33 nalı3: Mo Orbilşxb3MToribip g3nLUeMHU,

KY3HELOB: 3rb333114İ3HLU,

(133 nalı3: KomaHgup MBaHoB.

MBaHOB. A.

33 nalı3: Y3 yu Fyribip W&bbipaÖrBYMKİ3 KbELUBKİ,

VİBAHOB: 3Tb33314İ3HLU,

(33 nalı3: KomaHpp Mono.

onoB: A,

433 malı3: Y3 yy Tyribip COM3TYMKİZ eLl3ki

MonoB: 3rb333141İ3H14,

(133 nalı3: Y3, komaHıup LLİykur (lan3 xyululyp3).  natl92.....................00000000000101111111111111111111111111111111

 



   

 

 

ŞUKİN: Dinliyorum efendim.

KOMUTAN:Sendirekt köye doğrugidersin.

ŞUKİN: Emredersiniz komutanım!

KOMUTAN: Siz Aleksev, Davidov, Tişenko, koruma olarak benimle

5 kalıyorsunuz.

Aleksev, Davidov, Tişenko: (Sarhoş sesiyle) Emredersiniz komu-

tanım!

KOMUTAN: Kazaklar, Subaylar, askerler! Emirlerime kulak verin. Bu

Adiğelerin erkeği de, kadını da, aynıdır; dikkatli olun. Emirlerimi

dinlemeyenin canını alacığımı iyi bilin. Tabancanın sesini duydu-

ğunuz an saldırın. (Ezan sesi duyulur. Allahuekber Allahuek-

ber... Ezan sesi bitmeden tellalın sesi duyulur)

KOMUTAN: Topu ezan okuyana doğrul.

TELLAL:Dikkat Dikkati Herkes dilesin. Düşman ordusu yetişti. Yaş-

lılar ve kadınlar hemen ormana saklansın. Diğerleri, ne zaman

olsa öleceğini unutmadan yiğitçe doğrult silahını düşmana. Çok

çabuk, hep birlikte; tek bir yürek gibi. (Uzunca bir süre ardı ardı-

na top sesleri duyulur)

KOMUTAN: Dememiş miydim, bunlar kurt gibi tek gözle uyuyup,

diğer gözleriyle nöbet tutarlar diye. Duydunuz mu? (Ezan okuyan

kişi vurulur. Dürbünüyle etrafı kolaçan etmektedir) Güzel çok

güzel. (Top sesleri devam eder) Bu işte layık olduğunuz vah-

şiler. (Güler. Bir asker mektup getirir. Hemen gözden geçirir)

Güzel çok güzel! (Hemen cevap yazmaya başlar) Bunu hemen

geriilet. (Asker selamını verip çıkar. Dürbünle bakmaya devam

eder) Köyün ötesini vur! Ormana kaçanlara ateş et. (Bir süre ateş

eder) Of! Kötü. (Asker mektup getirir. Okur ve başını sallayarak

cevap yazar) Nasılda savunuyorlar, ne kötü vuruyorlar. (Telaşlı-

dır) Al çabuk yetiştir.

ASKER: Emredersiniz komutanım! (selamını verip çıkar)

KOMUTAN:(Telaşla kendi kendine konuşmaktadır) Nasılda sava-

şıyor kadınları. Kocalarından yamanlar. Tü anasını! Kancığın dölü;

kurtuldu ellerinden. Ordumuzu maf ediyorlar. Ne yapacağım?

Geri çekilmeleri için emir vermeliyim.

MIHAMET: Çelimet arkana bak!

ÇELİMET: Onun canını ben alacağım Mıhamet!

KOMUTAN: (Dürbünle bakmaya devam eder. Telaşlanır) Ne yapa-

cağım! Kötü; çok kötü! Ayy!

MAKSİM: (Çok telaşlı içeriye girer. Selamlamayı unutur) Pol- pol

Polkowik Adığeler yolu geçtiler. Kazakları öldürüp, esirlerin ço-

ğunu serbesi bıraktılar.

KOMUTAN: (Çok kızgın) Neden selam vermiyorsun?

MAKSİM:(Elini kaldırıp) Affedersiniz telaştan unuttum.

KOMUTAN: Eşekherifler! Ağzınızı düşürerek maf ettiniz bizi. Çok

oluyorlar mı? 

Ulykur: CbiHogaly3p.

2 is V5 zakınİsy ozal vanası(23 nall3ı V3 BaHIYİSY bİBM yekiyBiiBHyul.
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i (u E ty 2E EHiykum: 31

i (s3nalız: O3, Anekcees, İaBbinoB, İMLLeHKO XbyMakiy3y

  Tx3l YHadm

ÖBİKbELAİY3! Mibi aLbITEX3MA UİBİXYXBYM A UİDIKYOZU 33XYy303

3alulalu, ÖBİMDİO3N2PpbİFLX3. YadIM eMbigaly3M M TC3p CU

İBMBILLİZM 33p041'bbip 33Xxpelyİbiki, Kİ3DaXBYSMKİZ CBIKbAYIM3
| | f — aa a şdarey3. EdaMKb3X3 (YecTb KbpaTbip).

p 3 , ADI a he Ama > — Arı aA33BH pK3 Makb Kboly: Anaxbyy akGap, Anaxbyy akGap (a33H

(pK3HbiD Mi KİBM HBMBICY TBYOM M MakKboly),

(332 MaliB! lOfbp a33Halık3M TeTbBİCbİXb3.

Dyo: Yel, mapm3. bum u 533p Kb3callı, HBKbİYKEX3MD3

dbİ3 Ula3X3MP3 M33bİM MCbİHLUİZY Öbiilbixb3. Y4 aH3M nilbiy3

YKbUMbXYAp3 y33pbinİRKbİHYP OLUİSM3 yu 1313p KbaliTM ÖNÜM

n3T»3YKİ. Mapa! Mapx3! TcbiHiula gbiay! (Tonrbay3 Makbx3p

33Kİ3MTbXb3YMKEY KY3AD3 May3).

(33 nalı3: Apakb3 C3 XbiXy3cl3p, aX3p AbirbyKbbiM XY3DIY

3bi H3Kİ3 MBKEVX3D, agpelAMKİZ M3Mbbipx3p. Dbikbp3lya?

(dOUbIP May3, a33Hag3p KbPEYLbİX,HIPbİNAbIP 3biİyenbXb3pU

Kbbİ3BİXEMbbİXbİ. XOpOLUO! Xopolyo! (Tor y3 MaKb KY3JY Kboly).

Apalu db3 hxy3dalıap Xb3KİSKXbYAKİ3 Tyri (M3İbIXbBLUX, COM3BT

TY3PbIM TMCbMO KbPEXPU KbPETbİP, 33TpEXPM H3Kİ3 ADOM3).

Xopoluol ÖyeHb Xopolyol (3aHlulsy x3yan ATXbIKY XYOKb3). M3,

Mbip İHİZXbİY Tb3rb3İZCbUK(Xâ033M XY3Ö3LU3HKİ3 YECTb APDETDU,

C3N3TbİD MOKBBKİ.

A33 nallalA3pLINIEEMKİ3 Marınb3)! KbYa)KIM LUXBANDbIY, MB3bİM

XbİXD3MKX3M ey3l (3b16xXaH3p3 May3). AX, FMOXOİ (C3Fi3TBIM MACDMO

KbpeT, AONNBPM U LUXb3P MMb3CbİCYD3 MaTX3). Al-al4! Cerry

XyaĞıKby Kbay3x3p3 (M3ry3aB3p). M3, nCBiHINİBY H3rb3C,

C3A3T: 3b3331yİ3HUJ (yecTb eTDM MCbiHLİBY MOKİbEK).

(433 matiz: Oİnbarbyp3 aÖbi A Ö3bUTDXYIb3X3Pp 33pb13aY3X3p.

A UXB3TbYCBX3M H3XbP3 H3Xb XYaÖKbbDKX3LL. Al aHaCbiH Xb3

KY3TIBUbIM KburbXxyap slaulsklatı. Y5n3xbU, (UM 433p Xb3n3U

Kbalyİkl3. Cnloxb CiulaHyp? (ry3aB3y MH LUXb3M Xyoncanb3y)

Kbbig3KİbİDKbiHX3Y yad cpelil,

MbIXB3M3T: UBnuMT, YA LulbiOarbkl3 3ornb3Kl.

U3nUM3T: AObi 4 MC3p C3 OXYX33YAbIHLU MİBİXD3MAT.

(33 naı3; CpiT cİSHYp? (Maryıb3, M31y3a8B3p). İlnoxo, nnoxo,

oeHb ONOXxO.ÂH-e-eli!

Makcum: ((y3aB3y decTb HTbIHY AMY Kb3MBİKİDEKY) NON-NON-

MORKOBHUK, abir3x3M Mbyaryp Kbbi3smaygallı. Kb33akbx3p

KbaykİpM, Tb3PX3M A H3XbbİÖ3p LUXbIXYAT ALUİbpKall,

(133 nali3; Cpir VecTb Kbbllulombitap? (Xyoxeyıul3).

Makcum: (4 İ3p HİSTY) Kbbicxyarbarby, (Y33B27bY3M

CUMAMb3Tbynınayı.

Ji33 nall3: EÜ, ibigbokb ryri, b b3p GbiyKbbiyp3

Ablerb3yH3xXtyalı, Ky3n Xbyp3?

..narl93 



 

 

MAKSİM: (Korkuyla) Çok ise de az ise de görmedik. Fakat Kurşun

ormandan dolu gibi yağıyordu.

KOMUTAN: Gözünüzü mü bağladılar eşek topluluğu! (yazarak)

| Bunların bize ettiği! Al bunu takım komutanına ver. Geri çekilmek

. İçindeemir verin.

MAKSİM: Emredersiniz! (selamlayarak çıkar. Dışarıdan: Çabuk geri

çekilin! Emrediyorum geri çekilin!)

KOMUTAN:(Çok kızgın sekreterine emir verir) Çabuk evrakları top-

la.

SEKRETER: Emredersiniz! (Top sesleri kesildiği an elleri arkada bağlıiki esir getirirler)

ASKER: Sessizce yanımıza sokulmuşlardı ki yakaladım.

KOMUTAN: Bunlar savaşçı olsaydı asla teslim olmazlardı. Adığe sa-

vaşçılarının teslim olduğunu hayatta kimse görmemiştir.

ASKER: Teslim olmama şansları yoktu. Arkadan dolaşıp pusuya dü-

şürdük.

KOMUTAN: Öyleyse tamam. Adığe Savaşçısı olup düşmanateslim

olanını insandan saymazlar. Bak bizden taraf olursan seni öldürt-

mem.

ESİR: İhanet etmiş Adığe görülmemiştir. Elimizi çözünde görün gü-
NÜNÜZÜ.

KOMUTAN: Kapa çeneni. Bu köpekleri daha fazla havlatmadan gö-

türüp vurun.

ALEKSEV: (Davidov'la Tişenko'ya) Hazır olun. Nişan alın. Vurun!

(Daha önce anlaştıkları üzere üç kurşun komutanın göğsüne

isabet eder. Komutan yuvarlanıp debelendikten sonra ölür. İki

Adığe esir serbestbırakılır. Hepsibirlik olup Adığelere katılırlar)

 
  

© Kb3BAYObinaxsın.

; 33 matiz: Apam3 Xx»yHlu. Ağbir3 say3mly Onüm 3€3b1Tap

© HEbaliİSKİ3 UİBIXYy AJTbbITAK'bbİM. Mbig3, Xal3 bLİTXYIXLYHYM3

© ye3rb3ykİbiHKbbim,

: 33 nalıs; 33Tenl3 yu xXb3p, Mbi XbMTİbİp ÖbİMbİrDOKLYIbbiy

© Anexcees:;(laBbıgoBbimMp3 İMLyeHK3p3 AKDUİ3Y) 3b1BTb2NC,

i TeBYObıaz, bbiykixollurakla 33pb133rypbilyam Xy3H3y, UMLUbip (133

© HaLi3M MW Örb3M TOXY3, M3Jp)Kana,TİKİYp3 M3/1b3Kbyay3pu 4 nC3p|

- XOKİ. Ağibir3 Fp3DUTİbİP XYUT KbalyİbKpM 330bYC3Y DbY3İY 3aXy3

Makcamı KyagmumalilBMU3bipliTAD3TbyaKbbiM,ay3130VEĞİBA)

AA RA RAGRRİİNİN MT İlana)XY3DAV MB3BbIMKbbiiyİBKİBİDT (Ty3aB3y).

Darb3nibaX3, Ubilbiktb yi...

yaa eki atmlan İrygUO3İ ÂİS Aİ KOMBI ETiX3M Kbbilalulap KEXK3YD3J İMİZ, MibKOMARLIMDAZM AN

 

nXay3 UbOTbEKİ3 KbpAXYNİ3).

Canar: Ulaxyy kbbiganlubinlaxay Kb33y0bipalı,

lan e p MİPDAR BL DTMTAMILLIAA SASA pa ,(35 nala: Ax3p Bay3niT3M3biK bâTbIHYTBKbbİM, AballlKİ3 ağbir3ay

— a , AR3ay3nılxsm3aT 4 XaÖ33KbbİM.

© CanarAnbaKlbiy 3bikbaTa, AMbiyl5y A LibiĞarbKl3 gakbbirey3pW

Tb3p: Arıxy3n3 alıbir bNb3TbyaKbbiM. İm lap XyuT Kb3dlUlM

dbarvyHll,

Iydhılu bbiyki!

TeXbaXx3lj, İCOPM 33TbYC3Y dilbir3M AXbIXbDKaLI).  
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(Adığe Misafir Odası. Duvarda silah, eğer, keçi derisinden na-

mazlık asılıdır. Bir kaç yaşlı şıçepişine çalıp ağıt söylemektedir)

ALKAS: Bu gün nasıl olurda tek bir haber gelmez.

3OLET: (Oflaya pofluya girer) Vallaha hayret verici Bğajnoko'nun

yaptığı iddia edilen. (dolanır)

  

ALKAS: Selamsız, kelamsız ne o? Sankibiri kovalamış gibi. Ne oldu

Bolet?

BOLET: Selam verecek hal mıkaldı. (Terini silerek)

ALKAS: Ne oldu? Bolet ne var?

  

£ AnkbBd Cem, cer Bonar, eller İİİ ay <İYVAİ ?HHay3 MbiMXYel3i:

BOLET: Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok mu? (başını sallayarak)

ALKAS: Biz hiçbir şey bilmiyoruz.

OE SLİYA AVA Dİ A Ni İLA “2G5 Sbipm 33X3ÖXAKb3İ İM XbEP MbBCbİCYD3),

© ÂnKbBCİz 361pTNİBDKbBİM,

BOLET: Böyle bir şey olmuş ve de siz bunu duymamışsınız! Peki

neden burada oturuyorsunuz? Yiyip içmek için mi?
ÜXYER3 KE2XbYAY3 ÖLİMDİLNİZM2, MblÖLEK CbİT

 

iv3
İ

cap)#RbaTb3 KbakbM3 ÖLUXDİY3, MAXbCbİM3 KbALU3M3

  
BERZEC: Bu kadar şey sayıştıracağına olanı söyle,

TIXYB KbOMbIÖOAKY, Mbii3 Mulap KbB1KBİZ,Z Ü E
e X >
>

>

BOLET: Ah olmaz olası; yüz karamız. onaA nay kanamam , Monde
| bonsm A ppkayp HaristeX (4 1(UXb3p Ur b3CbİCYP3 KbOKİYKİ-

ALKAS: Adamıçatlatmadan söyle ne söyleyeceksen, | okiylp run),
© AHKbBGKxbbil3, Kbbigpkenİ3Hym3, AbIZBİYMbIbİYAY KBbiKbil3!

BOLET: Vallaha söylemeye dilim varmıyor. Nasıl yapılır böyle büyük
, , in , DONT Yan #4, HbİBMECİZK #BEB3MK CXYEM 3Kİ

bir ayıp. Utanmadan nasıl bakacak insanların yüzüne, (sakinle- (| ?9551 öWi3x0h, Helsakecizmy cü ökoğla Mobi embibakliy,
i Cbr Xb3RBrby34ax3 MblObl Mulap? İay3 Mbiyklbiray yİBixymi

şemeden) AXDİKDDAKBIHY? (M4 Typ 3arbBDKDEİMİ).

BERZEC: Söyleyecek misin? Söylemeyecek misin? « BapsagKbbipkerilBHy Kb3M3p3 KüblapiyMbilay?

BOLET: Bugün, elinde bayrak, savaşa gitmişti. Bayrağı meydanda (( ©1574 #yüareyaps. Kisimep aparpue say2m LAbiİyxb2
, , “— bİNibiD KbDILMMH3PM KbbiİzrixbyaKaya, #KulopU UlankbbiM

bırakıp kaçmış. Mıhamet'ten bunu duyduğumdaiçime oturan ke- Niisoil, #ibiD CU FYM Kbbiz3peyap 3biXY3AM3bID MUJİZHKbBİM.

deri anlatamam. Hiç bir yerde duramıyorum. Her yer dar. © İxbBM M YİBKİZ coly3, cu mİ3M CpUMbIrb3Cbbkal

AneALKAS: Bayrağı meydanda bırakıp kaçmışsa, Bğajnoko'lerin alnına ANKBBC KbbiilaHaM3 A Tbal(İSM ATEMbİKİbİKbİH ZaMbiTb3

on ip ye n , TBBXbHOKbDY3X3 ATOMASALI KbiMİZOKD3.
ömür boyu silinmeyecek kara leke sürmüş demektir. > Yaa TARA ERİ

v. , . m. . . » b3pBAKI YannBXbM DrbBKDHOKLY3M AMbi3AKbY3 3bITDAA3AP,
BERZEC:Yalnız Bğajnoko'lere sürmedi o lekeyi. Tüm Adığelere sür- 33pbiânBIF3Y KeBTTPHAZAKİZ Txb3 colyal pHueilayrılap3 a

dü. Onursuz nerede acaba? Orduda o yüzle mi bulunuyor yoksa ©; Hanskiusp? JJ33M anxyanayxs1y nlap3 xb3M3p3 Kb3KİYaKay3

 
döndü mü? > AİBDB?

E

& BOLET: Döndüğünü söylediler. . b3p3anx: Kb3klypxay malatı,

i Anxe3c Ap gaya İyatlKelcrmMKbolgMMbixXyap3?
i ALKAS: Goşenise eve nasıl aldı onu? 7
: . | b3p3an«: İyayıs-HbicamM ap ululay ybizulp3? Y3, TemoipKbaH

BERZEC: Goşenise olanları biliyor mu zannediyorsun? Temirkan, MOJ3 KİY2M DBBKbHOKLY3D KbbITKYILIZ.

sen git de Bğajnoko yu çağırdığımızı söyle, | TembipkbaH; srx3R3pa brbBKbHOKbY3P? ÜlLübimMaXxy3 Xb3M3p3

TEMİRKAN: Hangi Bğajnoko bu? Pşımaho mu yoksa Çelimet mi? dalamsT?

DONAT: XaT 4 Oukbimaxy2? HanmmaTi! ÜubiMaxy3T3M3

 

BOLET: Ne Pşımaho'su, Çelimet! Pşımaho ölse de yapmazdı böyle

şey.

BERZEC: Bğajnoko Beçmirze'nin zamanın da olsa onu yapmazdı.

BapUFD3YKİDHKİM ap MLMİBHTBKbbİM.

b3p33AM: DIbBXKbKOKLY3 D3UMbİD33 4 335MaHpaTIM3 yanınaxbu ap

 AMbİLİBHT    

 

 



 mma

  

bir savaşçıydı. O, “Bğajnoko Beçmirze gibisi gelmedi, gelemez

de” diye anılır.

ALKAS: (Pencereden baktıktan sonra) Vallaha yetiştirdi.

BOLET: Çok yüklenme, sakin konuş.

BERZEC: Sen konuşsan ne olur? Nasıl olsa tatlı dilinle yılanı bile,

deliğinden çıkartabilirsin.

BOLET: Bende konuşurum ama sen biraz sakin...

BERZEC: Durum ortada. Ve sen benzer durumlarda geri çekilirsin-

de.

(Bğajnoko girer)

BGAJNOKO:Selamünaleyküm.

BOLET: Aleykümselam. Gel buyur; hayırsız!

BERZEC: Bir ulusun yüz karasına buyur denmez. Bolet, genç ve

cahil olduğun zamana geri mi dönüyorsun nedir? Hayırsız biliyor

musun, Bğajnoko olmak bu değil. Sen Bğajnoko Beçmırze'nin

onurunu ayaklar altına almaya mı çalışıyorsun? Bu rezilliği nasil

yapabildin?

BGAJNOKO: Değerli büyüklerim, inancınız olsun ki, başka çarem

yoktu.

BERZEC: Başka çare dediğin nedir? Başka çaren yoksa öldürürler-
di. Bundan ötesi var mı?

BGAJNOKO: Bundan ötesi...

BERZEC: Utanmadan konuşuyor daha! Doğduysan öleceksin. As-

lında çoktan ölmüş biri olarak var olmak daha mıiyi?

BOLET: “Ya adam gibi adam ol, yada öl! İnsan gibi yaşayamayan,

İnsan gibi de ölemez!” sözünü hiç duymadın mıcahil.

BERZEC: Neyse Bolet...Gerekeni yap. Bağla başına beziyolla git-

sin. (Başı bağlanır) Madem kendine layık gördüğün bu, güle güle

kullan.

BOLET: Dilerim bunu, çok büyükbir kahramanlık gösterip tekrar çö-

zersin. Durumu senin kadar vahim olmayanında başına gelebilir

böylesi.

ALKAS:Bu kadar ağır ceza vermeyin. Herkesin dostu —-düşmanıvar,

BERZEC: Bu kadar ağır ceza vermeyin ne demek? Tam böyle veri-

lecek cezası. Bğajnoko olduğu için, Adığe adetlerini uygulamaya-

cak mıyız? Yiğitse gereğini yapar, kurtulur ondan.

BGAJNOKO:İzninizle bir şey söylemekistiyorum.

BOLET: Söyle söyle. İdamlığa da son sözü sorulur.

BGAJNOKO:Siz büyüklerimin uygun gördüğü, ceza elbette doğru-

dur. Sorgulayacak değilim. Adığe khalbzeden asla kiymetli deği-
lim. Daha kiymetli olanını da düşünmem. Durum böyle iken size

bir Adığe sözü;ya yapılması gerekenin en iyisini yapıp bunu ba-

şımdan aldırtırım. Ya da ölürüm.

BOLET: Hayır! Tanrı göstermesin böyle bir şey. Sende biliyorsun ki;

kahramanlık beklenen biri, tam tersine davrandığı zaman böyle

cezaverilir. Yoksa, sıradan birinin yaptığı umursanmaz. nar. l96

Bona: D3UMbIp33 Xy3n3 H2H3 KbUTXbİKbIH? Âp anıbir3m a 3ayan!

nall3X3M ALDILIT, yel-yel4 »Kpurb3lalı DODBKbHOKDY3 D3UYMDİM3Z.

ÂNKbBC (UXB3TEYOKEMKİZ A30nbPM) YonnBxbU KbWTbBCAMZ.

DOR3T: İXb3 Tİ3KİY xyeÖrb3lülbilysy ykbencanb3H, D3P33AK.

-
bap33yMı Y3 ykrancanb3M3 NİO XbYHYp? Ylübimcanb3Kİ3 Bbi 37  
ATİS Xolübip.

BON3T: C3PM CbİKLENCEND3IHLU, ay3 Y3 TİBKİY H3Xb...

bTbEKbHOKbY3 (KbOXb3p) Canam anslAkyM.

Don3T: Yanelikym CanaM, Kbakly3, XY3MbiIXy, eönarb3.

b3p330X: AnXy3n3 nb3nKb HanstTexpakbbiM eÖnarb3 3b1Kpal3p.

DON3T, YIPM Kb3Örb333Xy Luları3 YADYIKBIHYM CUİBDKbDİM.

Âpkbbim, Uşlan3, Brb3KbHOKDY3M Y33DbILUbİLUbID HUİBDKL3? Y3

DTb3MbHOKbY3 D3UMbIp33 W Harısp TeTiXbiHy apa? X3T arıxy3n3

emMbikiy ntul3Hy XyuT y3bilylap?

bTb3KbHOKDY3! YIN3BXbM H3XbbİKbbidİX3, CXY3XbYY TE3MbiXA!

b3p334pX: İ3TENEXb3! Cxy3xbyy XbIxyarılap CbiT? İİXY3MbIXbyamM3

yayklbiHT, âÖbi H3XBbIĞ3Y CbiT KbyalılHY LibiTap?

brb3KbHOKbY3: A6bi 4 ney3...

b3p3350X: Mbiyklbir3y HTlaHu Kboncajıb3p. Y3 YMbU1İBKbİHY

ykbâanbxya? Aris ynla 33ribiTy AyHElAM YTETM3 H3XbbiĞİ?

bon3r: E yalbiHlu e ynlaHLu. YRİ3HbİM niİbirb3 X3rrbul 33pbhXal3p

MLUİDKb3, XYIMDIXY,

b3p330)X: ÂGbi arıxy3nu3 A LübillarbKbbiM, DON3T. Mbip3

UXb3LUİZNX3D MY LUXb3M TENbXbM YTİbİMLUİK (TpeNbXb3) ap

nxyadalı3y nibarbyM3 3€Xb3.  
bon3r: H3XbbidİKİ3 3bİTEYXbIK, Y3 OXYIMbINBİYaMU ap Kboxbynl3p.

Ankb3c: Apfgbigay bEİMDILIİMA XbYHLU K3rby3rby UİBCOrbY

© OBMMBIİB LUBİBKB5İM,

bap331x: Ap Abigsy dbİMbİLİZ AKbIXyaMIlap CbiT? YönBXbU

WLUİHBIM, aTl3 33pbi-bTb3XKbHOKDYIM LUXb3Kİ3 iM alıbir3 Xa633p

X3AH3KbİHY, AilbiM3 AIlbIM ALIİ9p UpelyİmK,

BTbBKBHOK'bY3: Cbikb3nc3fb3HY XYUT CbIKbIhLUlATIM3 3biry2p

MKbICİBAKbİHT,

bBonsr: ASbil3, Xbil3. 34 LUXb3 MNanb3HYDU Kbârb3MCIbIKbID.

DTb3KbHOKbY3: D3 TXb3MAA3XIM MTbY3y brrborbyam c3 3bipU

CbiXyUİyaxyikkbbimM, Ky3py Mrby3LU, Ağbir3 Xa633M H3XbP3 C3

CbIH3Xb Abânİ3KbbiM, H3Xb Mbarıl3y 3bi ağbırLibilay CUUİSPKEİM,|

Hblİ3H XyeÜyu Cbarbypk'bbiM. Apalıu, C3 albir3 rıcafib3 ÖbiL3

dbİ3OTbİP € 3biTEXbİKbİKİZKİZ 3bİTbIB33TbIXbIKbİHKİ3 € CU UXb3P

LU3CbIRİB KbUZH3HKİZ.

bon3r: Xb3y3, yı LUXb3p İXBBM XKUMbIİBKİZ LU3CbinİB

KbWMOH3HY. Yapyolulap. Üİbirb3 3biXy3balı3m Kb3pa6rbarb3

KbbILUbIX3XYIKİZ Mbip WpaLıİ3 H3Xb Xb3MbIKbY3 M3KbYay3M

33pbITpAMbINbXb3P.



 

TEMİRKAN:(Telaşla gelir)Bir yaralıyı getiriyorlar.(1hamedelerkar-

şılamaya çıkar. Sedyedekini gören Hımsad bağırır)

'HIMSAD: Kardeşim, biricik kardeşim! Ne oldu sana? Tanrım beni

nasıl cezalandırıyorsun?

BOLET:Dur,bir dur kızım. Bir şey yok. Şöyle getirinde yavaşça se-
o dire koyun.

'BERZEC: Şimdiye kadar neden haber vermediniz. Olabilecek en

“ kötü zamanda oldu bu. Geçmiş olsun Mıhamet. Nasılsın?

MIHAMET: Yok bir şey Berzec. Telaşlanmayın bu kadar. (Kalmak

için davranır)

BERZEC: Yat yat. Büyük dağın dumanı da büyük olur. Moralini sa-

kın bozma.İyileşeceksin.

'MIHAMET: Çok önemli değil. Düzelir bir şekilde. Siz nasılsınız? Bü-

© tün köylü? Tüm memleket?

BERZEC: Merak edebileçeğin herkes sağ salim.

MIHAMET: Özellikle merak ettiğim kimse yok. Halkımızı soruyorum.

BOLET: Çocuklara bulaşan hastalık birçok gencimizi de kırıp geçirdi.

Çok şüküryaşlılar bıraktığın gibiyiz.

MIHAMET: Bu kötü işte. Biz bu gençleriçin savaşıyoruz? Geleceği-

miz olacak gençleriçin, ulusumuziçin değil mi döktüğümüz kan?

Yoksa biz neyiz ki artık? Yaşadığımız kadar daha yaşayacak de-

ğiliz ya.

BOLET: Çok doğru söyledin Mıhamet. Başarı dolu, uzun bir ömrün

olsun inşallah.

BĞAJNOKO: Selam verip hal hatır sorsam kabul eder misin Mıha-

© mel.

 
.MİHAMET: (Yüzünü çevirerek) Selamı alınmaz -senin gibilerin. Gö-

© züme görünme. Sağ salim ayağa kalkarsam ve o başına bağla-

nan dan kurtulmamış olursan yaşatmam seni. Sen Adiğelerin yüz

karasısın.

BGĞAJNOKO:Söz veriyorum Mıhamet. Gereğini yapmazsam Bğaj-

noko Beçmırze'nin oğlu olmayayım. (Hekim telaşla içeri girer)

HEKİM: Selamünaleyküm

GRUP: Vealeykümselam 
HEKİM: Geçmiş olsun. Tanrı en kısa zamanda şifa versin Mıhamet.

© Nasılsın?

'MIHAMET: (Kendi durumuna aldırmadan) Ben tembelliğe veriyo-

: orum yoksa bir küçük kurşundan ne olurki?

(Hekim yarayı yoklarken, su ve bez getirilir. Yontulmuş bir tahta

: parçasıalır)

HEKİM: Mıhamet, Bunu ağzına al, bastır dişlerini. Yoksa dişlerinibir-

: birine geçirirsen dökülebilirler,

MIHAMET: Onu Bğajnoko'nun ağzına koy! Bir kurşunun acısına

: dayanamadığımı Beçiıko Hajcako duyarsa; geçmiş olsuna bile

gelmez.
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MİbiXB3MET! C3 3DIMM LUKBEXYIY CbUİBYUİBDKBBİM, 33DbDKBİNDY

MBİXDYMB.

bon3r: Ulian3 ulbikiy yabim, Lulanıs kyap Wb3nla MBIXBYMZ,

HAXBbİKEY GBCX3D İXbEM MW Ölbilylakla 330bin3ç,

Mpixb3M3T: Yan3xouİyaxyp Kbbi33lblÖrbEXbEKAaM, DONT.

3 Hacbin Kb3Kİy3rby3 ulanBx3pakb3 43 Abi3bixy3GaH3Yy,

AbI3biXY33aY3Y Mbbi 3bIXYARIbaK3p 3Hacbın KL3KİY3rby9pakb3?|

Ju ne3nkbpipakb3? ApMbIXEYM3 13 AMbirbalıl3 Kb3Arb3LUİ3HY? |

bonsr: Üzabiasıı, Mbixb3M3T. İXb3M KYA KbbİYMTb3TbaLIİ3,

BANA ÖdİbiKİZ YPUTP3T

DTbBKLHOKbYA: Cbi3blÖrb3H3Örb3Xb3H, Mbixbom3T? Hay3 yulbir? |

Melxo3M3r: (3bikvulyanTlapm) Y3 Oxy3n3 3b1Örbağarb3Xb3D?

ViKlia 3bI3OMbirbonbarby, ya GİZLE bilbi DTBBKEHOKUY3 Mbİ

UXB3YİSTXbİKİDİP 3bİTEXbDKbİKİBKİZ 3EITOMbITLEXLİKM C3 CbİNCIYYI

CbİKDATJİKbİKM3 CH İSKİ yi AC3p XB3MBIXLIM, İcaBkayp MbBOKb

Han3TEK,

BDTb3BXKbHOKbY3! Y3OTbBTYb3, MbİXbBM3T. Ap CbiMbirb33alul3M3

aÖbi LUbirby3 BTDBKbHOKbY3 D3YMbIP33 CDAKLY3KDDİM.

1933: İry3aB3y KbOXb3). Conam anelKkym(4BblÖTD3ROXbA TYTİbİM).

İynibim: Yanelikym c3nam.

1333: Txb3M Ölbikl3 yarb3İy3T3K, Mİbixb2M3T. İlay3 yulbir?

MbİXb3M3T: (Kbbi3bidİMMLIDBİY3XY XY3RBY) C3 CbİXY3MBIXY

BbigBA Xyeli H3Xb 3bi Öğ2aMIUİ3LUZ TbİKbbip KbbirTeXyakl3

CbiT arıxyan43y(İ333M KbenibbiXbbip, OCbİD3 LU3Kİ XWKbP3

KbâlbIXb33bIİD, OXb3 yacap KPELUT3Pİ).

1333: M3 Mbixb5M3T, Mbip YU XKD3M Kb3A3NbXbM YA 033p

Öbig3y 33TeKby33, apbıpaM3 Yu 433p 330bÖrbALIXbIYDB

İYGTBANEBbbİHKİZ LUibiHarby3ul,

MBIXBAMAT! Ap DrbBKbHOKDYA Kb3A3NbKE3. Ap clulay3 D3UbIKDY3 |

Xb3mxklary3 33XUAXM3 CbiMapKanIb3 KbbİCXY3MDİKİYDEKbİH YIRIXDU.
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HEKİM:Madembünukabuletmiyorsün...

— rek) Elini ve ayağınıtutun.

MIRAMET: Tutmalarına hiç gerek yok. Yapman gerekeni yap sen.

©  (Doğrulup bacağını kendisi tutar. Hekim çalışırken odadakiler

“kurşun çıkarma şarkısı'nı söylerler) *

HEKİM: (Çıkardığı kurşunu göstererek) İşte düşman padişahının

© seni aramızdan almak için attığı kapkara kurşun. Bir düşman

kurşununa hemen teslim olabilecek biri olsaydın, özgürlükleri için

canlarını ortaya koyanların arasında yer almazdın. Özgürlük sa-

vaşçılarına en zor anlarda bile varlığınla güç veriyorsun; Kasey

Mıhamet.

BOLET: Çalın Karakamılı; şerefine oynayalım bu anın. ** Buyur Hım-

sad. (İkisi oynarken diğerleri de el çalar)

MIHAMET: Vermeyiz, veremeyiz hiç kimseye güzel vatanımızı. Bal

© tadında akan akarsularımızı. Çok sevdiğimiz Kafkasyamızı. Be-

nim başımı bekleyerek zaman kaybetmeyin. Hadi hep beraber

düşmanın tacını parçalayıp, vatanı kurtarmaya.

(Hımsad Mıhamet'in yanına gelir)

HIMSAD: Biricik kardeşim, versilahını bana. Kardeşim bu haldeyken

© birgün bile yaşamayıistemem.

BOLET: Sakin ol kızım. Durumumuz bu kadar da kötü değil. (Hım-

sad'ı kardeşinden uzaklaştırarak) Ömrün uzun, kısmetin bol ol-

sun.

SOSRIKO: Mıhametiznin olursa bende gitmek isterim savaşa.

MIHAMET: Hayır Sosriko! Sen buiş için hayli yaşlandın. Köyde kalıp

İ gençlere, kadınlara destek olup, moral vermen dahaiyi olur. Sa-

vaşman gerektiği zaman fazlasıyla savaştın. Bereketini gör öm-

rünün.

SOSRIKO: Mıhamet! Korkutmasın seni ağırmış saçlarım. En güçlü

' kurdunda gridir bakışları. Grilikler yüreğimde değil; görüntümde-

dir benim. Yaşlanan yalınızca yüzüm. Tutar sıkıca dizlerim."”*

Geç olmadan kılıcımla barışıp, onu düşmana karşı sallamalıyım.

Böylesi Zor bir zamanda yatağımda olmasın ölümüm. İsteğim,

düşmanın canına okumak için orduda olmaktır. Kalmık Çöl-

leri döşeğim, Tatar'ın toprakları yastığım, aceleci bir kartal gibi

dünyanın bir çok yerine vardım. Uğruna bu kadar savaştığımız,

topraklarımızı, özgürlüğümüzü kimsenin almasına müsaade ede-

mem. Zaafımı, zayıflığımı göstermem düşmana. Canımı alsa da,

özgürlüğümü alamaz benden.

Korkutmasın seni ağırmış saçlarım. Korku bilmez yüreğim, parlar

göğsümde. Şimdi düşmanın kafasını uçuracağım silahları uzat

bana.

(etrafındakileredöne- 333: ÂpyMBiJ3HYMU(BOTUTE3KİpU), âÖbİ LUbirby3M YUİSMP3

TbAKLY3MD3 Kb3BYÖDİL.

İYİBİXDEM3T! 34 KbayObiabiH LUbİİBKBDİM, HIYİSRYİAMD EYKDID3Kİ

ibiM İ3Kl3 eyObin, İ333M 3aryenxvypu

 

ÜX3M «İİ3X3X yap3gbıp» Mal3).

3 KbbixMkxap KbMIb3hbarby3y). Mbipalı, pXayp,

TblXbbim W U13 Ölpiulsy 13 YIXMXbIHY KYUyTİoamuap.

a113 UlbiKİy S4ÜüMKPBIYUIZBIMYTXAYEDIHY H3 VTXBMDIT,

 

 F dilaKiyay VEBİX3T TYMİBİMUİbİMbİXDYİRLİM Kbapy AĞOTbIp

BonsT: Ey3 Mbig3 Kb3P3KUIMDİNbİM, aÖbi VW TYDİSTBY3KİZ

AbiiKb3ÖBRUN, KbBITEXb3 CMUbmIXBY YXbbimcanp3 bon3Tp3 KBOÖZ,

âApEÜX3D Isry AOYDX2PD).

HADIXDBM3T. ...ETTBİHKDBİM, ETTbİHKDbİM X3TM GM X2Ky BaXxU, DM

xby3 İadlm, hisiys Tibartyy 03 g4 KaBka3u. C3 bbikbbisoninby

h3 EBLEBİMDİT. VİapK2, Map?K3, OMÜM 4 TaPKbIp 33pbIBİLİNbINbIK.

Cap hu İsgakt3y AX3KY 33pbİDXLYM3H (İ3LUSX3p KbalıT3).

XbbiMcap; (KbblÖrb3goxb3pu) Kbalır3 yu İ3Li3p CH aH3 KbUNbXYa

CA ABAY, B3MEXYAbbİp CbiMbiliİYy Kb33Tb3LYİSHYM CbIXY3MEÜ.

bon3r: D3AY CU miyalıa, Hacbiribidi3 YXDY, YA HbIÖKb TXB3M

UPMTbIKbY, BaNM İY3XYD aÖbi H3CAKbbİM (Kbbİİyerb3KİY3T

XbbIMCAP).

Cocpbik'py3: Ya, MbixXb3M3T, XYUT CbİKb3NLUİDİM C3PU CbIKİY3HYLL

3ay3M.

Mİbixb2M3T! Xb3y3, Cocpbikby3, y3 Albikkbbilya yxbyallı, ağ3bU

A3c dbbi3 Lülan3x3M ATY ÖbiMbirb3Klyayıy ricamb3 gax3Kİ3 hbax3r, Y3

yalıİSH Wi YB3YM niylallı, KbbiLUXbBMAXYI YXbY.

COCPbBIKDY3: Y3 İMbiXbBM3T

3OMbI(b3TballıT3, Y3 Cbi3ApbITXbYaM

İYSOTbY3 BbİrbyKbPU ULKbYIY3 HIYTXbY3U

H3ryp TXbYaMU C3 CU (YP TXbYaKbbİM.

CW Tb3fyakb3p ULKbİPU MAX3KbDIM

Huriy c3 culBp... MbimlpamlBx

C3Mman 1HlarbbiM C3 CbİtJİZCBİHEL

C3LİXY3M CEKİYAKbİH CbI33LUİSMbIKİY3Y

DUĞM M LUXb3 C3 UŞDI3TD3Ö33HUJ

Mbinxy3n3 MaXy3M CU NİZ CbiX3NbY

CbİX3AİbİXbDIHY C3 CbİXY3MEĞ.

C3 c4 ÖOR3aMLIİ3LUZM Jibirb3 ©3rb303Y

(133M CbIX3TbiHY C3pU CbixyefiLi

Kballmbikb nLlaXbyap C3 CU YIHLU3KYY

T3TEp TyBHbİP C3 CM MIİBUIXbarbbiy

BTb3b HbiOaMIM CIPCbiXy3y3y

yHel İSpAM c3 S3Nbicuayi

LİXb3XYMTbİHbİrİY 13 AbI3bIXY3OaH3Pp

TisuşlaxbiHy X3TM XY3303HKbbİM

bUTbY3TYDbIKİY3M 3637b3YKİDIHKİA

Cbikbbi3bILİ3KİYSY COPECTbİHKbbİM

İOMbİFB3İbalıT3 C3 CbI33DbITXbYAM

CH nilbixeyryp OrBBM KpbichİbilOKlbip

HbiÖxbbiul3 333M KİY3M cagB33Y3HYUNM

Kballir3 İbU3p, cey3Hlu OMÜM.

“Çerkesler yaralıdan kurşun çıkartılana dek onu psikolojik olarak rahatlatmak, moral vermek için kurşun çıkartma şarkısı söylerlerdi.

“Yalnız eğlence ve düğünlerde dans etmezdi Çerkesler. Yüzyıllar boyunca dans, oyun toplumu rehabilite eden araç olarak kullanılmıştır. En zor zaman-
larda bile hayata bağlılıklarını danslarıyla göstermişlerdir. (Ç.N.)
Ag
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MİHAMET!:YaklaşyanımaSosriko.(Yaklaşır.Mihamet,6iyiSi-

Jahlarını Sosrıko'ya verir) Al Sosriko, yiğitliğin doğuştandır senin.

BOLET: Hepimizden daha cesur, daha güçlüymüşsün Sosrıko.

Esenlikler getirsin kararın. Yolun açık, aydınlık olsun.

SOSRIKO: Mıhamet, bu gün aramızda olamazsan da gücünü ya-

| nımızda hissederek, gözümüzü kırpmadan çarpışacağımıza Adı-

| ğe sözü veriyorum. İnşallah sende bir an önceiyileşirsin. Haydin

dostlar sağlıcakla kalın.

.GRUP: Yolun açık olsun.

3. PE

 

TEMİRKAN: Beyaz bayraklıiki atlı geldi.

BERZEC:Öyleyse buyur edin.

(Temirkanla içeri giren adamlardan biri, çok özel bir Çerkeska

giymektedir. Omuzunda ki apoletten Rus ordusuna mensup

olduğu anlaşılmaktadır. Diğeriise sıradan bir Çerkeska giymek-

tedir)

YEMZEĞUKO:Selamünaleyküm.

YAŞLILAR: (Ayağa kalkarak) Vealeykümselam. Misafirimiz, buyur

hoş geldin. (Tokalaşırlar)

MIHAMET: Öncelikle, selam alıp- verdiğiniz kim; onu bilmeniz ge-

rekir.

BOLET: Mıhamet, kim olursa olsun, Tanrı selamını alman ve karşılık

vermen gerekir.

MIHAMET: Senin gibi Müslüman'a selam da ver, selamını da al.

Yoksa mal ve makam uğruna soydaşlarına ihanet eden bir casu-

sa selamdaverilmez, buyur da edilmez.

YEMZEĞUKO: Mıhamet, öncelikle ben bir devletin elçisiyim. Aynı

zaman da da misafirinizim. Bu kadar sert çıkmazdan önce bir

dinle. Niye burada olduğumu bir öğren, sonra istediğini söyle. Bu

arada çok geçmiş olsun.

MIHAMET: Söylemek istediklerini söylersin. Fakat hiç hak etmedi-

ğin, layık olmadığın Adığe misafirperverliğini sana göstermelerine

asla müsaade etmem. Benim ayağa kalkmamı istemediğini çok

iyi biliyorum. Bunun için riyakarlığı bırak.

YEMZEĞUKO:Neyani Adığe adetlerine uymayalım mı?

MIHAMET: Söylediğim gibi hak edene, layık olana vardır her şey.

İnsana büyük saygı, sevgi vardır adetlerimizde. İnsana ama yal-

nızca insan olabilene. Şimdi çok uzatmadan söyle ne söyleye-

ceksen.

YEMZEĞUKO: Beni, Rus Çarı 2. Aleksandır'ın emriyle, General Ka-

zeriko gönderdi. Öncelikle selamı var. Sonra şunları iletiyor: Hem  

Mpixe3M3T: Moy3 Kpakiy3a, Cocpbikby3 (LocpbiKby3 Kboklyan!3p,

Mbixb3M3TU Cocpbikvy3 KbOĞCÜpU İsU3p kbpET), M3,

3 İxb3 coly3p.Cocpbikby3, AİBIYB VW AHIM YKDUNDXYAKİ

DON3BT! YENNBKbU YEbbITTEKİYAKİZ, COCpbIKbY3, İXBEM CbİXD3T

Maky3 YOMTbaMKb.

 

um 5fş pa ADADI Üni TARIAEDİ
Mİ İDYDTY MABXYİDDİKb3T Makyzi

 

EmaH3 el3birby3

TembipKbaH: Hblri XyKb AİbİTbbiy LKUYYUTİ Kbbiibixbalı,

D3p33AM: KbbiabiXbAM3 KbEB(b3ÖMarb3 (TeMbipkbar HOKİbKDM

Kbbiiyleli3, 3bip ağbir3 UEli 33TeTb3NCbİXbAaKl3 HaM3TENDK3D

TeRbbiky xyarnlalı, âgDEU M TbYC3M KbbI33PbİTYAKİ aibir3 yel

UbİTbE),

EM331bbiKby3: Conam anelikyM.

Hlbikbxap: (M3T3pKx3p) Yanelikym canam, Kbeönarb3 Xb3lUİ3,

Ölaxbyc amım (4 İ3p Ay6b1g).  İMİDIXD3M3T: (KbbiLorbeApu MW H3ry 33X3yay3 »kel3p) Ana ilbikl3

C3NAM KbblB33bİXPDM CAM 33DXbOKpM hiylaH xyefiii,

bon3T: X3T oluMU TXb3M W CENAM KbbILIbIYUXKİ3 XY3N3Kİ3 »K3yanı |

ETbİİKbİH YEMbİXB3MBT.

İİbIXBBM3ET; Y3 İXY3N3 MYCTbbİM3HbİM KEYUXM3 EXbUK H3Xb

ÖpUbİMD3 gaMSTENDKİZ 3M Tb3NKbP3 3 X3KYD3 H3TBYBLUİbIM

e3bii4a KbyMaJI pKacycX3paKbbiM CrlaM 3paxbixy, eönarb3

3bekpalap.

EM331'bbiKbY3: Y3 Kb3CeMKby3, C3 CbiKb3pan FiİbiKİY3IN

YKİM Cbixo3uşialu, anIXYIAM3 AbiR3Y KYMbIİ3Y, bİTibaTEYH

KbbiKbI3Tb3İU, UTİAHA Y3bIXYEMA AbiNIP Xbil3. TXL3M HAXbbIDİKİM  yarb3ly3T32K.

MBIXB3M3T: YU Abarbyk KbbDKY3Tb3l3HLU, Ay3 OXyMbibalı3

aHAbirarb3 KbyaXbiy 33HKbbİM. C3 CU NC3YHbIrD3M Y3 yL4İ3Ö3rbiy |

LUbİTKbbİM, KY3ZP3 TYM AMbUTb 033p CXY33MbİYA3Kİ.

EM33TbbİKbY3: ATİ3 MKbi ağlbir3 Xa633p X30H34bİHY?

Mblxb3M3T: Ağibir3 Xa633p 3b1Xy3dalııaM WpaX H3Xb, alğbir> XaĞ33Mİ

caTy HPU3biLUİ3Y 3bİXY3MbIDALLIIM MpaXbIDKbbİM, allbir3 Xa033p

TyaxXbyakl3 33paMbiryalibıp 33rbalula. Kyapı KbbiymbiÖKY yu

barbyH Kbbibil3.

EM33TbbiK'by3: C3 AnekcaHap ETİyaH3Mm ypbic MalTBiXbbiM

yHad3kla, Kb333pbIKbY3 (eHepanbim CbiKbUrboKlyalı, Mbipatı

KMİ3p: an3y CanaM KbBIBEXbİD KbbiBelop. ETİYyaHay AbI3BXY3N3
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- Adiğe hemdeMüslümansız. Artıkkardeş kanı dökülmesin, ba-

rışalım. Koşulsuz teslim olun. Tüm yetki bizde olsun. Rus ordu-

su çok kalabalık. Baş etmeniz mümkün değil. Sizin ordunuz her

geçen gün çok güç kaybediyor. En iyi savaşçılarınızı kaybettiniz.

ENİ

Rusya şimdi pes edecek değil. Vatanınız uğruna kaybettiği askeri

ve harcadığı mülkü başka hiçbir yer için kaybetmedi. Sonuç ola-

rak Rus Çarı topraklarınızı ele geçirmeden vaz geçmeyecek. Bu

durumu iyice anlayın, kabullenin ve anlaşmaya hazır olun. Şeyh

Şamil de şunuiletiyor. Neib'e kanmayın. Neden lideriniz bir Adığe

değil de sıradan bir Kumuk?

                                                        

MIHAMET: Saygı değer büyüklerim söylediklerini duydunuz. Ne dü-

©  şünüyorsunuz?

BERZEC: Mıhamet, bizden genç olsan da bu gün herkesin güven-

için senilider seçti. Şimdi senin uygun gördüğün her şeyi bizde

uygun görüyoruz. Değil mi arkadaşlar?

GRUP: Evet. Senin kararının bizim kararımızdır Mınamet.

MIHAMET: Yemzeğuko! Cevabım: Birincisi Kazeriko'nun selamı-

nı almıyorum. İkincisi bizde Adığeyiz, Müslümanız dediği şeyleri

kabul etmiyorum. Biz Adiğeyiz ve ölünceye dek öyle kalacağız.

Müslümanız da. Kazeriko ne Adiğedir ne de Müslüman. O kanı-

mızı içip, kanımızda yüzüyor. Evet düşman ordusunun çok ka-

labalık olduğu doğru. En az yüz milyon. Biz ise bir avuç insanız.

Fakat bir koyun sürüsünü yalnızca bir çoban güder. Sizin gibi ca-

suslar olmamış olsaydı eğer, bizde bunları bir çoban gibi güdüp,

vatanımızda özgürce yaşardık. Siz mal mülk edineceksiniz, ma-

kamlarınızı yükselteceksiniz diye milletimize ve yurdumuza ihanet

etmeyiz. Bizim birinci düşmanımız, Ruslarla işbirliği içinde olup,

kadınlarımızı kaçırtıp, köylerimizi yağmalayan, sizin gibi hainler-

dir. Her şeye rağmen şunu unutmayın. Kanımızın son damlasına

kadar özgürlüğümüz için savaşacağız. Yemzeğuko bizim Şamil'e

kandığımız filan yok. Özgürlüğümüz için savaşmaya başladığı-

mızda Şamil daha dünyaya gelmemişti. Bunu dünyatarihi çoktan

yazdı. Biz dağlı halklar, kardeşiz. Kumuku da, Şeşeni de, Asetini

de, Balkarı da, tüm Adığelerle kardeştir. Farklı da olsa dillerimiz,

bu görmüş olduğun Kafkasya'nın çocuklarıyız ve tek isteğimiz

Özgürlüktür.

Yemzeğuko! Konuşman, üslubun tam bir casus Üslubudur.Siz,

bir halkı diğerine düşman kılmakiçin çalışıyorsunuz. Ama başa-

ramayacaksınız. Kafkasya'nın çocuklarını bir birine düşüremeye-

ceksiniz. Evet Rusya'nın nüfusu çok. Sırasıyla da bizim gibi et-

rafındaki küçük halkları, yılanın kurbağayı yuttuğu gibi yutmaya

çalışıyor. Sizde ona yardım edip, mevki, makam, maliçin vatana

da, ulusa da ihanet ediyorsunuz. Fakat bunlar yanınıza kalmaya-

cak, hesabını vereceksiniz. Sonuç; Allah birdir ve Muhammed de

onun elçisidir. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
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i. Jlay33 denVİDOİYBXYİM

  

yparb3yBalıjM, V3 MObYBY Mbarbyp 33Kİ3MM MbY3Y BONbATIYD.

Apakb3 TynbiM lap:i

İyabim: Apalı B3DM biTİ3p. Y3 binip MMDYELU, MİDİXDEM3T

(3bİpBIZY COMaplbiL2p Mal3),

MİBİKEBMET. EM33Tbbikby3l HbiÖKedlap Mbipatı- Anspay3

Kb233pbIKDY3M 4 CBNAM KbelbicxbipKbblm, ETİyarapay3a,

ZbI33XY303 albir3ll, İbİZBXY3E3 MYCTbbİMBHLU KbIXYMİZD

XY23A3X3K'bbiM, 43 blalıbir3lu4 KİA AblağbirBAYLI BbİNİSAKDİXYKİZ

AKİM BbİMYCTbBİMBHLL, KP333DbIKbY3Pp albirBKbbiM UKİM

MYOTEBİMBHKBbİM, ALİBEY MYCAbDİMBHbİTDMA UOÖBPM UKİM

3perb3mckibip. Ypbicbip KyBALI KbixyMİap TSK, A HBXb MaLLİMi

©ii AYaHMLİ3 MBXKbYO, 13 O?»KbblO M3 HBXbNbYOKbDBİM, ay3

31 “e P<M3 XEYLUI3D 3bi M3İbİXbY3M 33DeXy3p, 03 DXY303 KbYMANX3P

KACYOX3P) MbIXDYATBM3 MBNbİPD 330b133paXYIY 3ETXY3BHX3TU,

Bi XBEY BBİXYUTY, İM MXBEXYMTbİHDİTDUalay 33bl Kb3pan

İY3DbİM XY3N3Y AblriC3YAT. D3 Om İsHaTİSMp3 ÖN MbUTBEYMD3

33DbİX3BID3KLY3HYMLUXbAKİ3 13 AM UİBIXY Tb3OKbP3 DM

TeyeikaiYKEBDİM MKİM TX*Y3TbİHYKDDİM, Anapel OMÜ)y2

 

313 Koymanı gKaCYCY YObiİCbİMXbiXbay3 g4 Db3

ulanı3x3p e3birbEXbY, BM Kbin3p3 AM MbWTbKYp3 33pe3TbANXLY3Y|

X3TX3paLl, Ayxbbipeliy3 /bbl TKİY3NCbİD KbbİTLUİSHDXYAKİZ gi

LXDEXYMTDİHBİFLEMZbil3O3HbiKYIU, EM33TbbİKbY3İ İZ LUX

lamenmu 3biKben(b3rbanliizkbbim, İlamenu KbalbxyaT3KbbiM  Bi UXb3EXYUTbİHbİTb3 AbiLLİD33YAY LUbilyOnam, ap gyHel

TXbİIDKDMM Öibiy3 elyi3p.(3 Örbipbic UİbİXYEZMKİZ, KEYMBIKDYU, |

LUZLUZH-MATYLUM, OCETMHU, Kb3DALEÜ-ÖanbKbIPM, albır3y

ubilapu 3 ZbI3BUULU, 033 33XY3Mb1A3Kİ9 Abirican3MM Mbi

imbarby KaBka3

33K

Kaska3bıM gbİDMOBİHLU, BU TYX3İTEXBPM 3bİLU, ap GM

UKDIXYUTbİHbİrb3paLI,

EM33İbbiKby3l V3 ykbbi33pbincaAnb3p AKaCYyC OC3NbIKİZLU,

bi Nb3OKbbip ADEAb3RKbbİM OMÜ 33pDIXY3ĞLUİbiKLE

34 Ykb YATbID, AYB ap KbbiB3XbYNİBHKbbİM. TBK, e3bi

YpbICbip MalİsmM XYIDALIM 433y-U33YKİ3p3 03 TXY303 Ab3RİKb

ulbikİyxay Keerb3tİbicoklax3p Sı3m Xb3HgbiDKbyakby3p

33pbiKb3ğMNbadım Xxyag3y Malıl3-Malyİ3yp3 gbikbilenbadap.

GÖ3pM ağbi hbixbixbKalıji Obiibikip3 İBHAaTİ3p3 LUXb3KİZ X3KYMP3

UİbİXYX3M3 hboLla. Aya ap KbblhXYarbyAkbbiM. Apalıım AnbiXbbip

3bilü, Myxb3m3a ŞerbbimGappı noxu, lux» Ulamenpu pu

naluzuı, 3 hiylarylam3 hil. Cu ncanb3p aöyem lubisoyxbip.  

 



 
 

BERZECG: Çok doğru söyledin Mıhamet; ömrün uzun olsun.

GRUP: Amin.

YEMZEĞUKO: Seninle baş başa görüşmekisterim Mıhamet. (Etra-

fina bakınarak)

BERZEC: Öyleyse bize müsaade.

MİHAMET: hiç kimse çıkmıyor. Bizim aramızda gizli saklı bir şey

yoktur. Ne söyleyeceksen söyle.

YEMZEĞUKO: Lütfen Mıhamet baş başa konuşalım. Thamedeler

bu isteğim için kusura kalmayın.

BERZEC; Kusura bakacak bir şey yok. Çıkalım.

BOLET: Yürüyün.

MIHAMET: Yemzeğuko, söyleyeceğin şey, vatanımızla, davamızla

ilgili ise söyle.

YEMZEĞUKO: Hayır! Sana söylemekistediğim şey daha çok şahsı-

nı ilgilendiren bir şey. Vatan millet konusu değil.

THAMADELER:Hadiçıkalım.

MIHAMET: Söyle ne söyleyecek isen. (Yemzeğuko'nun kapıya

doğru bakışından hoşlanmayarak) Bakınmayıbırak da konuş.

YEMZEĞUKO: Söyleyeceğim şey şudur; İngiliz casusu James Bell'i

bize teslim ederseniz, Rus Çarı size 40 bin altın verecek, bu bir.

İkinci olarak, Mıhamet, madem yaşıyoruz bir şeylere sahip ol-

malıyız. Kişi mal mülk için gerekirse çalar, gerekirse de öldürür.

Senin bugün peşinde olduğun şeyler boş şeyler. Bunları bırak

da, peşinde olan insanları yönlendir ve anlaşmamızı sağla. An-

laşmazlarsa da bizim tarafa geç. Bunu yaptığın anda Çar seni en

gözde generallerinin arasına alacaktır. Bununla da kalmayacak

seni mülk sahibi, toprak sahibi yapacak. Vatanın tek söz sahibi

sen olabilirsin. Sonuç olarak; bu teklifleri sana iletecekbir tek beni

seçtiler. Bana istediğini yapma özgürlüğüne sahipsin. Ben seni

hasım olarak görmediğim için yanına geldim. Sana sunulanfırsatı

tepme. Yurdun için bu saatten sonra yapabileceğin pek bir şey

yok Mıhamet.

MIHAMET: Bitirecek misin bir!

YEMZEĞUKO:Bitirdim.

MIHAMET: Yemzeğuko, böyle bir görevle gelmemeliydin. Mal mülk

için vatanına, ulusuna ihanet edebilecek biri olmadığım için bütün

Rusya'nın mülkünü verseler ihanet etmem. Böyle bir şeyi bana

yakıştırdığın için seni sağ yolamamam gerekir aslında. Sonrası,

sen ne zaman “Çerkesler misafirlerini mülk karşılığında sattı.” de-

diklerini duydun. Sizin gibi onursuz insanların yapabileceklerini

başkaları da yapar diye düşünmeyin. Nihayetinde bu dünyanın

ahireti de var Yemzeğuko. Ulusun namusunu satamayız. Dünya

tarihinde böyle bir utançla yer alamayız. Bunu iyice kafanıza ko-

yun. Biz Kafkasya'nın çocukları topraklarımızı korumaya çalışırken

kardeş olduk. Sizin bin askerinize karşılık bir askerimiz, binlerce

  

YMYMDİYEMMY LİTMBDB ABKY İYBXYY LUDİTİŞİŞEN

 

>Araca ya 1 İMMUDTL DIR minKeCİİHVD vE KbbifXy3Tb33all, ABKY

İYBXYY MİDİTKbEİM, ÂİDİKDBM3T.

İlebkexanı Oplmaklya, Arb3 KİBAKDbIM(UlOKİX3p).
: i i

MAL BAAR 4 5 a a p YeMİBIXDIMBT! Kbbi3Kel3 Kbbi3enİHyp (EM33TbbİKbY3 OK3MKİZ

Manlb3p). Kbbl3KEel3 3YMBİNTbbİXDY,

EM33Tbbikya: HbiGxecloHypalu, MbIXb3M3T. Mİbi AHPKbINbIZ

mpkacyc İlxelimc ben Xbixyalay KbbIiHX3TDİD KbbiDÖTY LUBİTM3

AbILBY MAH OnilbiHİ ypbic MalıTbİXbbİM KbbİBUTbİHYLU, Ap 3biy3.

ETİyaH3y, Mbixb3M3T, AYHElM YilbiTETKİB-1UpiİBKİB YAİSY YTETbİH

XyYefili, AXbbID 3biXyaxbpu, AYKİbip 3bixyayklpu GbuibiMLU. Y3 HOO3

Y3biribilb İYBXYM KbUKİbiHylakbbiM, Xb3YnSN MYrb3 3YMbIrb3İ3Y,

aÖbi H3XbD3 Y3 KbIMİBM YA UİbİXYD KbenpiyaHyıu, gay3 LUbITMM

EbI33BTb3KİYAK. E ap UlbixyMKebinixyamMbıa3Hy HbİBLEİM3 y3

AM BEKİZ 3biKkb3ÖTba33IY YKLBİTXbİXDBKM3 MaLlTbİXDDİM

rekepanbiliXy3 Mİ3KBM yaxyurb3H3HYLU Y3bIXYEİA ÖblNDİNBİM

XYBAM3MLilbiKBYUTDIAYLI, X3KYDMA VEMİBMEILUİ3 KbPMIDXbBHBİYLU,

nLUbi A MLİbEK yayılbiryıu, Apatım, Mbip KbblOKMİSÖbİHY yı Hek

Kbarb3klyam cp Olakla ArbysTaKBbIM, CbİT Kbbi33MUUİSHYMM

Y3 YXYMTbb&il, C3 Marby3y YUTbATbYKDDİMM CbİKbbiTXYOKİYalLı,

Txb3M Hacbiny KbbinXyululamMı yemMbiıbonlay3, X3KYM M İY3Xy

H ÖNbAKİBİHYKBBIM,MAPKbi BAbIHBCAMKİ3 D3 KbbI3bITEBTD3YBİİZMKDİ

İİBIXEBM3T.

İVİBIKDIM3T. Kb3ÖYXbİHYKD3 33.

EM3SIbbiKby3: Kb33yxalu,

Mpixb3M3T1: EM331bbiKby3! Arıxy373 napbiNb Kb3nluTay3 CU HEX

yiz<İy3H XyeAktbiM, DbU1bIMpA İBHATİ3P3KİZ 34 UİbIXY Tb3TİKbP3

34 XBKYP3 3bİLUBİKbİM CallbiiiKEbiMi YObiCeliM Tb MbUTDKYMKİZ

ap CXYaİSHYKbbİM, Mİbip Kbbl33pbICXY3ĞTb3ĞALNAM HIXDEKİZ

AC3YY3 AMbİFD3KİYAKbIM yxyagalu, ÂĞbI AypKbkl3, ağbITBM A Xb3lUl3

CbİT LİBİTbY3 ÖbiibiMKİ3 Almalı alay (ibiz3xamXap? D3 bXy3NB

O3aykaHax3mM AdIUİSHYD ağpel OCOMM ALLİSHY ÖDİMbİTYIDB,

Hod3 AyHelim3 msgefi aXbp3TLU, EM33TbbiKby3, (3 Ab3rikb

anıp ÖBUBUMKİB TXY3LIBHYKbbiM, AYHeÜRCO TXbii3MM arıxy3l3

  

ShAbİKİYKİZ 3bIXBATBEXYBÖBİHYKbBİMM ap Obinay 3387batıl. 13

BAM b3YİKeM3, D3 X3T3M YKb DMTbİP?

XbbipaKkb3, Jacbip, reHepan LiXb3byaH3pakb3!

3D ABD XY303 MYCTEbİMBHLU, MİYCTBbİMBHbel
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silahınıza karşılık bir tek kılıçla karşılık vererek üç yüzyıl savaştık.

Bundan sonrada öyle olacak, Siz tanrınıza değil Çar'ınıza inanır,

ona sığınırsınız. Biz önce tanrımıza sonra halkımıza, daha sonra-

da bileğimizin gücüne ve silahımıza güveniriz.

YEMZEĞUKO:Kesiirip atma. Bizde Adiğeyiz. Size kötülük yapılınca

üzülüyoruz.

MIHAMET: Utanmadan ne söylüyorsun sen! Utanmazit! Kötülüğü-

müzü istemediğiniz için mi kaçırdınız kadınlarımızı. Yukarı Labe

Köyü'nden kaçırdığınız gencecik kadınlarımıza ne yaptınız? Ne-

reye götürdünüz onları? Tanrı şahidim seni burada gebertirim.

(Silahını almaya çalışırken adamlariçeri girer)

BERZEC: Hayır Mihnamet! Olmaz yaptığın. Elçi bu. Elçiyi öldüremez-

sin. (Yaşlılar Yemzeğuko'yu uzaklaştırırlar)

YEMZEĞUKO:Biz siziniyiliğinizi düşünüyoruz yoksa başka bir şey

değil.

BOLET:İyiliğimizi düşünüyor olsaydınız, Ruslarla bir olup bizimle

savaşmazdınız. Elçi öldürmek bize yakışmaz yoksa, senin neye

layık olduğunu biz çokiyibiliyoruz.

YEMZEĞUKO:Bizde buna güvenmiyor olsaydık, gelmezdik. Neyse

ne haliniz varsa görün.

ALKAS: (Pencereden baktıktan sonra) Hayırdır inşallah. Çok telaşla

bir atlı geldi kapıya. Umarım iyi haber getirmiştir.

LOY'U: Selamünaleyküm.

BOLET: Vealeykümselam. Hoş geldin Loy'u. Çok telaşlı gibisin ne

oldu?

LOY'U: O kadar kolay değil bu olanları söylemek.

MIHAMET: Söyle söyle nasibimizde ne varsa...

LOY'U: Bğajnoko Çelimet vurulmuş.

BERZEC: Ne yapalım ölümden kaçınılmaz. Mekanı cennet olsun.

ALKAS: “Usulünce,aldırtırım başımdakini, yada yiğitliğimi korkusuz-

ca size ispat ederim. *” demişti, ihanet etmediğini, bir asil olduğu-

nu kanıtladı.

BOLET: Ölümden kaçılmıyor.

MIHAMET: Savaş bu ölürsünde öldürürsünde. Siz moralinizi boz-

mayın. Ölümün ulaşamayacağıhiç kimse yok. Madem öleceğiz,

bir yiğit gibi ölelim. Başka kimi kaybettik?

LOY'U: Başka yok. Arkadaşların söylediğine göre Koca göz lakaplı

kazağı öldürmüş Çelimet.

MIHAMET: O zaman o direki cennetliktir.

BOLET: Cenazeyialabildiler mi savaş alanından?

LOY'U: Cenazeyi, atını, silahını getirmefırsatı olmadı. Fakat başında-

ki eşarbı çıkarıp getirdiler. İşte! (uzatır) Ben tüm olanları bilmiyo-

rum. Öğrenmekistediklerinizi sonra öğrenirsiniz.
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üCOpU Abi3aktyalını, İ3 Kaskazbim 4 ÖblHbID G3HAHbİTDMM 331U

gullalı, İ3KBY3LUBIKBITDEKİ 13 ağbi UyMXb İbiDOKİY3p. D3 du

        

  
BANİ MBUŞİSTY, Di GOY CBLUNY3 MMHBİMİ

bie OALUTbİXbbİDALI, 43 Bbi3bi

 

   J i AYAKbKİS gm ağkirarb3ul, gi pilbirb3lu, pH İsuyğlu,ç

am RiAmman ME Akakils pnloayan amimaSü
/3 ARKYDIZ AblASY KYMbİ3, Abi3BXY3AB albil3Li, W3

 

A KbbiDTbbİCME DM BM kaTby3ll,

  

Mam lenen yar day 9 GA a aaayayyan)
XVOMDb3D. İJİBEKDX3D RCbIHLUİBY KDOXbBRDA İBKb3İ bDY MEXDYXKB2D

 

Zama “Â > A kı DAA i
EDAM: Ap XBYHKBBİM, Mbixb3MBT, İlleikly

(İbDEBXBM EM33Tbbikby3 İyalılblp).

EAA3ATI Rİ —B va kib asrın? AAIİYILMAAL
EM33TbbİKDY2, G3pkl3 H2X bbidipalı ABİM bbİP GOMDİXDYM3

H3TBY3İUİKbBİM.

bonar: Hapkla H3XbbidblbipaTIM3 ÖbİZDİNLUTbbIP, YINDXDU

YDbİCbİM A TEYC3Y ÖbİKDLİNIMbİ33Y3HT. Jİlbikiyap Aykal

Kbbi33pbITXYKalbiHyp MbIXDYaTIM3, y3 iXyadbalı3 LİST.

EM33(bbiKby3: (İ3pM a Xa033M AbILUbIMbIYibamM3 A3biXb TLUİbİY3

AbiKbBMbIKİYBHKİM XEYAT. Kly3 Übi33r1314x3!

b3p331)K: Y3, TeMbipKbaH, 43CM FbyHarıkb3M 330DbİLUbİK (Abin

XYKbbip HDaTbIKDU ÜOKbEMKXK3D).

AnxXb3C:(Uxb3royOx3M gonnepu) Uly yap ry33Ban3y

KbbiğbiXball, İxb3M XbbiGapbıdl Kbbrrxyaxbay3 KbbiLulMrb3Kİ.

Toy: (ry3aB3y KboXxb3p). Csnam anelikym.

bona: Yanelükym canam. Kbakly3, Jloy, CbiTy yry3aB3 XY243? Cbir

Kp3Xbyap?

loy: XbbiGapy iubilap yanaxbu KbbiKbiMbilerbyad!5,

MpixB3M3T: KbbiKbil3, KbbiKe1la 13 DM Hacbini 3bİX3NbbİP...

Joy: brb3xbHoxbya HornumaT Kvayklat malak.

bap33gArl3 cbr nIYİSH, akKafibip Hlanb3MbİXLYIKLI, İXB3M

>K3H3TbİD yHarıl5 XyaLıl,

AÂNkb3IC3biTeXbİKbİKİZKİS 3bITbİB33TDIXbİKbİHKb3 © CW LUXb3P

M3CbİMİ3 KLU3H3HKİ3 KMİATM M YOPKb Han3 eniİbkakbbiM.

bona: Kb3CM3 dbisklbimla MİKbbiM.

Mpixb3m3T: Zay3iu yyklayı xXbyHll, ykbayklayu X»yHLl, ÂAGbi

LUXb3KİB bury GbİMbİMBEKİY30. MbiilBRkBİH 3bIPU LbİİBKbDIM.

YMbİNİZY LUbİMbIXEYHYKİ3 mile ilsklay 3birbanl3. H3rbyall Xx3T

Kbaykla?

Joy: Hareyayl 3bipm LbilKbbiM. M Fbycaxsm33pbiXal3>Kamkl3,

3aribikby3 EPCT3M, Kb33aKb H3LUXY3Kİ3 330)X3p Hyklanı.

İVİBİXB3M3T!: ÂÖbi LUbirbyam ap KbayklakbblM 332pb133TECY XK3H3TbİM

Klyallı.

bON3T; İİ Xb3paluXb3 CbiT Kbexsynlap? Kbbilyaxbixbiba?

Toy: Xp3p3pn tübi-lauapu KbbilyaxbıkbiHy Xbyakbbimi, ay3

(Xb31ularix3p KbaXbbixallı. Micbip (KbapeTbikbip). C3 COM

CbilibirbYa33 ABDBKbbİM. İİYKDKİZ HEXb 33X3XaY3 33X30DXbİKbİHLU,  



MIHAMET: O, biryiğit gibi, yapması gerekeni yaptı. Ailesine olanları

haber vermelisiniz. Boletile Alkas gitse iyiolur.

BOLET: Şapkasını götürmeli miyiz?

BERZEC: Hayır aceleye gerek yok. Şapkasını sonra veririz. Siz bir

gidin ve olanları söyleyin.

GÖZCÜ:Bell geliyor. (çıkar)

BERZEC: Geldiğiiyi olmuş. Gidip karşılayın.

BELİ: (Şapkasıelinde reverans yapar gibi) İyi günler. Nasılsın Prens

Mıhamet? Biz gelmedeniyileştin sanki. Bende biraz rahatsızdım,

zamanında ziyaret edemedim seni. Kusuruma kalma değerli

prensim.

MIHAMET: Sağolasın. Telaşlanacağın bir şey yok. Asıl sen nasılsın

değerli misafirimiz?

BELL: Tanrının iyiliği üstüne olsun ben iyiyim. Çokiyi haberlerim var

size Mıhamet. (Gazeteyiçıkarır)

MIHAMET: Senidinliyoruz değerli misafirimiz.

BELL; Kahraman Adığe savaşçılarının Rusları geri püskürtüğü ha-

beri geldi. Özgür yaşayabilmek için sayıca çok az olan bir ulu-

sun, gösterdiği çok büyük kahramanlığa bir bakın, başardığı şeyi

görün. Üç yüzyıldır üç yüz milyon Rus, bir iki milyon Adiğe ile

savaştı fakat yenemedi. Bu herkes için hayret, Rusya için utanç

verici. Prens Mıhamet, bu kısa bir haberde olsa anlamı çok bü-

yük. Böyle övgü dolu sözler, küçük uluslar şöyle dursun büyük

krallıklara bile sarf edilmez. Bunlar sonsuza dek unutulmayacak.

Fotoğraflara bakın tanıyabilecek misiniz?

MIHAMET: Bu Doğujoko Kazbeç, Şu da Dagomıko Hacı Girandoko.

BERZEC: Evet Bolet. Kahramanlık gösterebilirsen herkes tanır seni.

Ülkeler, insanlar. Senin gibi ocağın yanı başında oturursan, kim

bilecek. Yiğitçe yaşamak lazım.

BOLET: Vallaha bizde zamanında ne gerekiyorsa yaptık; bahsede-

nimiz olmadı yoksa.

ALKAS:Bolet kendini övme şimdi. Dediğin gibi gençliğinde yaptığın

bir şey olsa unutulmazihtiyarlığına da bir şeyler kalırdı.

BOLET: Ne diyeyim dediğin gibi olsun. Ama biz çalışmanın, zahme-

tin, eziyetin hep ortasında olduk. Bu zahmetle ortaya konulanın

yenilip içildiği zaman hiç olmadık.

MIHAMET: Senin yapabildiklerini başkaları da yapsaydı durumumuz

farklı olurdu.

ALKAS: Tam da duymakistediğini söyledin. Evet senin Senceley

Savaşı'nda yaptıkların yeterde artarbile.

MIHAMET: Onun gibi neler başarıyor bizim insanlarımız fakat yaza-

nimız yok. Yazıya geçiremediğimiz içinde orada burada kaybolup

gidiyor.

BELL: Benim gitmem gerekiyor. İzniniz olursa son bir şey söylemek

isterim.

MBİXB3M3T: ÂGbI M4 Pilbirb3 İbixb3 MIUİKAalLı, ÖbiKkİyM HM ÖBİHXSMy

mkeğla, bonaTp3 ÂANKbACP3 ÖBİKİYSM3 XbYHLU,

—E: & 7bonsT: Oihilap AXyITXbbİKbİHY?

, mare e aa R Sapa vE iringi MOLİRA Milas ij :b3p33AMXb3y3. İY33B30bY3 LUbİBKBDbİM, bip MYMKbKİZ

Ee AHA TARADARI OTMALİDEATTbİKbİHLU, D2 GDİKİYM TBMBMY ATYDDIB baly3,

Dirbaklya: Ben KboKiy3p (A4oklbikbip)

n 2 wa AA ALIMDA VARDI DARAD30331)X: Kbakiy3m3 ÖİbiLi GbiNBTbYAKİM KbEB(b3ÖNarb3.
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Sg O Is ip AMA NA A CRT
Sil. C3DM TİZKİYCbicbimMolpkaTM M UB3YM CBİKDBKİYBMj

CB3KİATEK'bbİMM EMbİKİY CbİKDOMDUNİ, Mllbi Tbanl3,

İİBİXDBMET! KbEXbya bİİBKbDİM, İXb3M YATb3nC3Y. Y3 yi

NC3YHbİ(b3 Bay3 LibiT, Dia Xb3LUİ3 Abahl3?

beninİXb3M yurb3TIC3Y, XYHYLU, Kbblap Tb3Uİ3rby3H

BxeclaHyıı, VİBIxb3M3T (TaseTbip KbelT3p).

İVİBIXBBM3T: AKbil3, gi Xb31yİ3 Abanl3.

bennin: Ağbir3 Albi ÖNaH3X3p URMKbIDY YDbICbIM aTEKİyax3y Xbbi6ap

Kbalyalı. İyrkelm Ulbixyy TeTbip hen, M UXDEXYUTbİHBİTD3

UXBYM3KbİH narıyl3 ağbir3 Tb3nKb UİBİKİYM /İbiTb3Y 33DUXb3M,

XY33ÖİSKİBIM UTbBCULISM H3ĞN31balM MenyaHALLıIM LUİMTDY,

YPbICEMLUXYIM MenyaH 3bİTİY H3Xb MbİXbYM ağbir3 YİDIKİYM

e3ay3pu XY3LUTaKbbiM, Mbip CbiTY Tb3LUİZTBY3H AbiL3,

YpbicelimMKlM CbITY yklbiT3rby3. MbiXB3M3TbINLU, Mbip Malyll3

LUXb3Kİ3 KbUKİbip KY3AY UHLU, MbirİKYAZ3 LUbİTXDYLUXYA, JTb3TİKb

Uİbiklyxap 43H3 Kb3Ha, Kb3panbiliXy3x3MU TeyXxyay3 LHaTXbIp

Matyl3u. Mİbip HrbalHİ3M TXbIIBM AMbIXYAKbIHLI, Mibiğ3 Mbi

CYP3TX3P KP3ÖLUİZKM3 hENTbbİT.

Mbixb3M3T: Melp İlbirbyixkbokby3 Kba3O3ul, Mogpelpu

Hary3mbikby3 Xb3)K6iİkbipaHapiKkbylk.

b3p33px: Apa Dori3T yrılm3 Kb3panx3MWU ykball3HIL. Y3 TIXYER3Y

Xb31Yy MaliXb3M YA3CKİ3 YKbALİbIXYHYK'bbİM. YüilbiH xyelü.

bon3r: Yansxbu 13 pu ulanısrby3M KbbiTMbbiCbIp TLulam, g4 TYrby

Ab11UİbİH iybilakbbim dlakla.

Ankbac: Yan3xbu BONST, Y3 3bİXYAKOİDMK apMbIXLYM3 YU

ıylanarby3MU yMbilularbya. Yu ulanarby33biryapy yUbiTAM3 YU

PKDDİLİKBİMMA 3bİTY3PI KbbİMİXIXDY3X3İKbIHTIM.

bonar: Kly3 apatl, Mbixb3M3T «em 4 Tby3M Xb3palU3, UbIM WTDY3M

İbIXDEHLU3» KbIXYal3M CbIXYBABLU.

MbiXb3M3T: Y3 ruylam Xy343 3bipbiz anpelix3M ALAYI LUbiTAMI

3bİTY3DY HBIXbDYHT DON3T.

Ankb3C: 3bixyeli Bbinsp xyanıylatı Mbixb3M3T. Corgxonel H

3ay3M X3NLUİbİXbAM WI 3aKbY3MM YDAKDYHLU,

MİbIXB3M3T: AnıXy3p2 H3Xb gi UİbİXYM alulakb3, TXbUTb

33DbIZMMBIİSM LUXb3Kİ3 aNKİS-MbLABKİ3 XOKİY313XX aDMbIXDYM3.

DERN: C3 CEKbDKbIİHYIL, XYUT CbİKbBMLUİM3 MCATb3 3aKby3

HbİBİKECİDKbİHYUJ,
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BERZEC: Estağlurullah. Bir değil, birkaç şeyde söyleyebilirsin.

su tpşin

rinizle olan ilişkinize, acıma duygunuza erişebilecek tek bir millet

yoktur. Fakat çok büyük eksiklikleriniz hatalarınızda var. Yazıdili-

niz yok. Kendidilinizle okuyup yazıyor olsaydınız, dünya tarihinde

layıkıyla yer alırdınız. Yazın yoksa yarattığın tarihi rüzgar savurup

götürüyor. Sonra en kahraman, en becerekli insanlarınıza en acı-

masız olmanız anlaşılır gibi değil. Kaberdey, Abzeh, Şapsığ, Bje-

duğ, Çemirgoey diyerek çekişmeniz size çok büyük zararveriyor.

Tek bir yürek keneilenmeniz gerekiyor. Başka türlü kazanmanız

imkansız. Söyleyeceklerim bu kadar.

BERZEC: Ömrün uzun olsun. Çok doğru şeyler söyledin. Senin ek-

leyeceğin var mi Mıhamet?

MİHAMET: Değerli misafirimiz, en güzel övgülerle geldin bize. Öğüt-

lerinde onun gibi. Sen durumumuzuçok İyi biliyorsun. Bunuİn-

giliz Krallığı'nın da anlamasını sağla. Yetecek kadar mermi, silah
yardımı yapmaz ise Rusya'yla baş edemeyeceğimizi anlamalı. BiZ

askeri yardım istemiyoruz.İsteğimiz silah ve giysidir. Gidersen de

yolun açık olsun. (Selamlaşırlar)

BELL; Elimden geleni yaparım. Tanrı size sağlık ve başarı versin de

özgürlüğünüzü dilediğiniz gibi yaşatsın.

GRUP: Ömrüne bereket. Yolun açık olsun. Esenlikle git. (Kapıya ka-

dar uğurlarlar)

MEZAĞO: Geçmiş olsun Mıhamet. En kısa zamanda sağlığına ka-

vuşmanı dilerim. Bu şekilde karşına çıktıysam da bağışlarsın.

“Öldürülen babanın yerine koy oğlunu.

** (Adığe adetlerinde bir kadının çocuğunu alıp, tanımadığı erkeklerin karşı-

sına çıkması hoş karşılanmazdı. Bağışlanmayı bu yüzdenistiyor)

MIHAMET: Başınızsağ olsun. Umarım geride kalanların ömrü uzun,

bahtı açık olur. Üzüldük.

MEZAĞO:Sevinin yoksa üzülmeyin. Üzülmeniz gereken zaman sa-
vaş alanında kendisinden beklenileni yapamadığı zamandı. Kor-

kaklıkla suçlanıp başına örtü bağlandığında kimsenin yüzüne ba-

kamadım. Ben, şimdi değil düşmanımızı bize güldürdüğü zaman

ölmüş kabul etmiştim onu. Ölmeyecek var mı? Öldüyse ulusu ve

vatanıiçin öldü. Ölü gibi yaşamaktansa böylesi dahaiyi. Al bunu

da. Babasının yerinialsın.

MIHAMET: Bunun ağzı daha süt kokuyor. Kabul edemem isteğini.

HANU: Değerli büyüğümüz, önderimiz Mıhamet! Beni vatanımıziçin

ölmüş babamın yerine koymanı umut ediyorum. Yaşıma bakma-

dan bana onunsilahını vermeniistiyorum. Babamın atına binerek,

babamınkılıcını düşmana sallamalıyım.

MEZAĞO:Biricik oğlum, yaşama sebebim sensin. Şimdibeniiyi din-

le. Savaşa gidiyorsun. Katılacağın grubu cesaretlendir. Vatanı için

ölen babana layık ol. Aksi takdirde baba ocağına dönme. Kaf-

kas Dağı'nın kartalı olan baban, ömrünün sonuna kadar savaştı.
Onun onuruna leke getirme. Sütüm hakkıiçin sana yalvarıyorum.

HANU: Canım anam. Eğer korkup düşmandan kaçarsam, haram

olsun sütün bana.

MEZAĞO:Yolun açık olsun oğlum. Uğurunla git. Zaferle dönersen;

dünyalar benim olur.
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Xb3lul3 öbanisy benim.H3BXbbIĞU, İM

j ara alın hin Fa saMH HİDİTDEKİM DM HİBMYEBBKİM ÖR

Iiib3ükb

Lİ3-İBİMBK ADAKEYH XYIZMZY KbbiLAZMDİİZTDİKDYM3

YDbİCEMM AbI33DPİMAMbUTbBLUDIHYD. İİB Uleixykls gervBiykbbim

gbizspenb3iyp İsuzu, LU3TbİHLI. Apar, YKİYDKMM Dby3Ty Maxy3(A

İ3X3P 33PpOTb3YÖbLAbİK).

benn: C3 3bipM CAB3Kİ Kb33Tb3H3HKbİM, Y3bIHLUATb3,

TEKİY3Hbirb3 TXb3M KbbIBUTU ÖN LUXLOKYUTDİHbİb3P

dLİ33PbEKYEĞY3 3DbİBMDATbAXDBMK.

İyn: TKEBM yarb3rıc3y. Übyary Maxy3. CbiXb3T MaAXY3 YTDULU3
TY

(Kboklbibip Kpbig3KlyaT?Ix3yp3).

M33arby3: TxXbEM Ölbikl3 yarb3İyaT3K MİbIXBM3T, TXB3M YU HBMBICU

H3XbblO3 UIHİ. CbiyKİbITDKbİDKbİM, M3 MbIp Kbayklam unl3kl3

y3OTbIp.

İVİBIXBBM3T! İXB3M MA YKbbİNKbAP MaXy3 XYALIİTxBBM KY3OND3

ÖbiKİRBATNEY. İbirixyoTXb3yCBIX3p İyalu3Hbic3,

Mazarbya: ÜbiKBbİCXYATYOİ3, aDMUIXDYM3

ÖLİKBLİCXYBMBITXDYCbİX3, ÖbİKDBİLİLİCKYITXDIYCBIX3H

XYeAp e3biM LUXb3LUİZTX3p TEĞMX3PM C3PM ÖX3 KbyarbbiM

CbIKbYPMTDAYB3DY Abizmkarıy3x3p KbbilbigrbEXb3LUXAX3PAT,

APMBIXEYM3 Mbi1İBKbİH UbİİBKDEİM. KbayklamM3 W X3KYP3

VİTe3OKbP3 LUXb3Kİ31U. Vila 33ribiry AyvHelim yTeT H3XbPD3

MJRbI 3APbIXbyap C3 H3Xb Kbbi3OLUT3D. MİB Mp aÖbi Hnİ3Kİ3

#bblixyaculakı,

Mbixb3m3T: Mep ulansiyatu (yal3Hbic3, (13 YİHHBP KbbiİYDEEKY

MbID KP3ECLUTBÖDLİHKDEİM.

AbBHbİY: İM Masy g4 MİbIXb3M3T! Ja X3kyiuxb3kla Klyapay3.

C3 CcanBM M Lulbimiİ3. C4Grb3yB3kbiHy coryrb3p. Cu

HblÖMbbiiularBMW yepâbirinby, Kb3LUTEK MbİSLUBy übibap,

Üb3pbirbuTibim capuTy. İİ gpkaT3 MaHpM 3rb3Ö33HUU.

Me, Cm rync3y Cu Luları3 3aKkby3. DKECİSHYM MOY3 33

Daly3. ÜlXbBXYMTbİHbIrEBD OXDYMBHY. YemballlA CbIXb3T

Maxya. Kp3lralı ya >xxe6rb3lay3. Y3 yn any Klyanam. Hİ Hanap

UlniTenxakl3. CM YHAZMM YKBMMbIXD3AK. KaBka3 KDYDIUBIM

W ÖrbakXby YH anpmby3ay3 X3MbIKl!M, İÜ nİbixbyakb HarıBpu

OXBYAZHY. Dbl3BILUap yaorsamalyp,

Xb3Hbiy: C4 RCBMXy3p3y CM aH3. Kp3luralı c3 xe3rb3l3y.

Kb33MbA33BYCbİKbbIMMy3KİY3bIM. Dbİ3ZbILUZY CLI2BÖTb3Dbap

XD3D3M CKYXEY.; j i

MiB3arby3: Übyary maxy3, Cu Lulanı3 TYRC3. CbiXb3T MaXY3 y3 YMKP3.

YT6klyaya yKbblExXyakİypkbim. C3DKİZ CbiXb3T MaXY3LU.  



MIHAMET: Ömrün uzun olsun. İnşallah baban Bğajnoko Beçmırze

gibi cesurve yiğit olursun. Ben dönerken götüreceğim seni.

GÖZCÜ: Nayib geliyor.

MIHAMET: Karşılayın. Sen kal Berzec. (Yaşlılar karşılamaya çıkar-

lar)

NAYİB: Selamünaleyküm.

MIHAMET: Vealeykümselam. Hoş geldin Muhamed Emin. (Mıha-

met doğrulmaya çalışır. Nayib yaklaşır)

NAYİB: Kalkma, kalkma. Kusura bakma Mıhamet, ziyaretine biraz

geciktim. Geçmiş olsun. İnşallah çabukiyileşirsin. Nasılsın?

MIHAMET: Sağ ol! Sen beni boş ver. Sen nasılsın Muhamed Emin?

Ne haberler getirdin? Şeyh Şamil neler yazıyor?

NAYİB: Bu gün, bu şahısla, mektup yolladı. (Tokalaşırlar ve mektu-

bu verir)

MIHAMET: Ne yazıyor Muhamed Emin. Sen okusan.

NAYİB: Mektup Şeyh Şamil'den geldiğine göre; "Adığeler, vicdanlı,

acıma duygusu olan, Müslümanlık için çalışan insanlardır. Allahın

selamı üzerinize olsun Mıhamet.” Sonra... "Zaferlerinizin haber-

lerini alınca çok sevindim. Atalarınızın göstermiş olduğu cesareti,

kahramanlığı örnek aldığınızı sanıyorum. Vatanınız, milletiniz için

savaşıyorsunuz. Halkını sevip, uğruna canını verebilen insanların

halkları sonsuza dek var olur. Umudunuz kırılmasın, tanrı bizim-

ledir. İnşallah zafer bizim olacak. O zaman özgürlüğümüzü son-

suza dek yaşayacağız. Peygamberimiz vatan sevgisini imandan

kabul etmiştir. Vatanınızı ve bağımsızlığınızı koruyun.”

MIHAMET: Muhamed Emin sen Şamil'in isteğiile buradasın. Duru-

mumuzu bizden biriymiş gibiiyi biliyorsun. Şamil'e bu bildiklerini

yazarsın. Ulusumuzun varlığını sürdürmesi, dilimizin ve kültürü-

müzün korunabilmesinin yolu tekdir. Bu yolda yürümek isteme-

yen; Adığe de Müslüman da değildir. Adığe isen ömrünce dilini

kültürünü korumaya, ulusunu yaşatmaya çalışacaksın. Tarihe

geçmekiçin her kişi elinden geldiğince ulusunun yararına çalış-

malıdır. Bu aynı zamanda hem kahramanlık hem de insanlıktır.

Başka türlüsü nedir ki dilin usta olduğuna kalp uzaksa, kalbin

istediğine, dil acemiyse, dünya düzeninde payımıza düşen olma-

mışsa iyi nerededir? (Mıhametiyileşmiş, silahlarını kuşanmıştır.

Bolet, Berzec, Alkas bir aradadırlar)

BERZEC: (Kalkıp yavaş yavaş gezinerek) Öyle işte, hem koca Rus

ordusuyla savaşmak, hem de ajanlarını alt etmek kolay iş değil.

MIHAMET: Görünen düşman önemli değil, Önemli olan, içimizdeki

görünmeyen düşmandır. (Gezinerek)

GÖZCÜ: (Telaşla içeri girer) Müjde! Sosrıko, Yemzeğuko'yu bir

kazakla birlikte yakaladı. (A/kas ve Bolet sevinçle ayağa kalkar.

Yemzeğuko'nun başısarılıdır. Sargı kan içindedir. Elleri bağlı-

dır. Omuzlarında ki apoletler sökülmüştür)

Mb»IKBEM3T. Tx MAM ab  
AH3 YENİ, C3 CbİKİYEKbİHY

 

il a 5Ma A Tiğ DİKUAA
i id! tree idi İdİZEyM.

 

RA 5 aamTe Üner Fua R
MİBİXbEMET LbİT KbHTXaD, My (b3M30 İBMMH, y3 Kbbiixyen3

XPYHYMB...

Hamf: AnıbiXb, ARbiXb, KbbUHlMTXbID. Mbi TxBiTbbip UMaMUİMxp

amunbim MH geKbOKİpU FYiLİBrPYLİy MVCbEİMBHBITbKİZ

HİbUİY CA TYTb3BLU aıbir3x3p. AllbixbblM 4 canam Mpanlap

yxby, Myxb3M32g. Anbixby ConaMpU LbI33DİZT GİZUİMXDIXYKİZ

3BİXYBXDYAYMALIbILI TXB3M GULUİ, İDMUH | ASbi AYIKbKİZ...

Tekiy3Hbirb3y dilax3M 4 XbbiGap Kbbictb3l3caTM XyaÖkby

cbikburbarydlalı, Mapx3, CU Myrb3li hALDKLXIM İbib3Y

33DaXbap 3bilUbiğMbirDA byAlU3y. Übiâbixy33ay3p DU X3KY,

YU UlRiXy Tb3nKbU, İM bankbU Xy30aH3p3 UİbİXY baniKbbip

AyHelip UbiİSXyAKİZ ubilorl, (İ3 Anibixbbip g4 Teyc3uu, DHTY

hbİMLİTDEKİYAZ. TXDBMOKMİBMTEKİY3Hbirb3p gUl3 XBYHLM

Ebİ3BPBİXbYHYM XY3A3Y AM LUXbDOXYMTbİHbİFDB BETXbAHUL, YU

X3KV Ölbiy2 nibarbyHbip UMAHDIMLb ayla İVİYyxb3M38,

ÖerbbiMĞapbiM,apalyu dM X3KYp3 DU LUXbAXYMTbIHbIFb3p3 Öblüy

KbbI33PDLİĞXLYM3H,

Mbixb3M3T: Myxb3m3g İSMUH. Y5 luxb Ulamınıbım ypunlbiklyay

IM İy3xy3b1TeTBİp EKENMbiİDKbIHY g3

33DbMTIUİ3M XY303Y YOLUİDM Kbbi3apbinLuİBy XY3NTXbIKLI, İM

b3NKbD3 ZU 633p3 g4 Xa03303 yxbyMa XbYHbİMKİZ TbY3TY

sakby3 gMlapalı ap 33X33b51Mbi1UİbİKİ âlibirBp abirokbbiM, AKİN

MYCTDDİMBHKBbIM. AGbiI H3Xbe 3AXYIPA, H3TbY3LUİ Fyap

ulap3 gMİZKbLİM, Yağbır3 LUbIXbYKİS YUİbİXY Tb3NKLP3 YA Ö33p3

Yl Xa033p3 Kbbl33pLIHDHYM yXy303H3H xyeliii, batıla Ky3p

YUlBHy yxoym3. TaypbixXbbiM (TXbİBMLbİM) DİBİKİD YKDUHIHY

AYXM3 YUİDEY JTb3TİK3bİKbDİZSOMİSTDİHYM YAĞİBLUY g3naMKb3,

İSE3bİM ÖFbBABMTELIMKİZ 3b1 HİBİXY Tb3RKb 3DbİMDIFDYOLUY

XYANAKDIM H3Xb JİBITb3P3 H3Xb UİbİXYEb3P3 3bIDU MEYİKbİH

TUTEBKİbİHYKBbİM. YA 633 3bIXYUTbIM H Typ eMbikiyy. İİ Typ 33Klym

4 633p XyuMbiTYİİyHefi TeTbiKİSM gMİbiXb3 X3MbUTbY. A6bi

alo lap dlarbbiy, Mpixb3M3T Xbymxay3 HM İziklu u balığklıa

33DbiI b3ri31yay3 iLbicLi, D3P33JAM Abkb3CM BONBTU LUbİCXBLU,

MA REM ;gW gem yiipilari, gm

b3p331pX: (Xyenmbakİ XY303yp3 KboT3pKDU Malyİ3y

<Kbpoklyrlbıp). Apa ib YDBİC Kb3DANbİLUXYIM 1033y3HY, gü

KEYMANXIMU GEÖ3HbIH İUbİXbYKİ3 ap İy3xy MaljİBKbbİM.

Mİbixp3mam: bü Te3Haxyap İyaxyıbbim. İYxyp A3 TUbİLU

Thİuİyp3 gu U3XYX3p GUM İBil3birb3X63 OYü LjaxypaLl

(Kbpukiyelbiyp3).

Ünbakiya: (ncpiHilay KboXbanu) Öbizortarydiap, Cocpbikby3

Kb ATEYC3Y. (ÂAnkb3Tp3EM33TbbİKEY3p KbEXYD, M 361 Kİ u

M3B3TbbİKbY3 MW UXb3D Txay3bon3Tp3 TyOlay KDbİNONTLETXBP

Vbbip XBbiAHBİM KbbİMXDDUKAYI, M HaM3TENb Ab3HbIKbY3D

Kbenn3xbiy, 4 İsp nxay3 MW Tbyc3purixay3 YHBMKebillaXYy3).
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SOSRIKO: Alın bunu gereğini de yapın.

YEMZEĞUKO:İyi günler,

MIHAMET: Aaa. . ! Şimdi suçüstü yakalandın Yemzeğuko. Nasıl bir

haber yollarsın seninkilere. İşte şimdi göreceğiz casusluğun nasil

işine yarayacak?

BERZEC: Böyle olacağını hiç aklına getirmemiştin değil mi? Ama

senin gibilerin sonu böyle olur.

BOLET: Alçak Zas senin için neyi göze alır? Yiğitse gelip alsın seni

bizim elimizden.

ALKAS: Onu hiç kimsenin kurtaramayacağı kesinde, utanmadaniyi

günler demesi!?

BOLET: O söylediği. Gerçek düşüncesi?

MIHAMET: (Yaklaşarak) Buna mı sattın bizi iki yüzlü hain. (Apoletle-

rini suratına çarpar) Çok ama, çok yanıldığını gördün. Casusluğu

iyi öğrendiğine göre, bize de çalışırsan affedebilirim seni.

BOLET: Asla affedilemez. Emir ver bitirsinler hemenişini.

ALKAS: Bunu mu affedeceğiz?

MIHAMET: Bi durun! Ne diyorsun?

YEMZEĞUKO:Evet yanılmayan yok ben de yanıldım. Pişmanlığımı

söyleyip af dilersem, beni aralarına alırlar diye dönmeye karar ve-

rip, yola koyulmuştum ki beni yakaladılar, söyleyemeye çalıştığı-

mın tek kelimesini de dinlemeden bu hale getirdiler.

SOSRIKO: Utanmadan söylediği yalana bak! Demek teslim oldun

af dilemeye geliyordun öylemi? Yeminle ele geçirdik. Çok yalan

söyler bu kanmayın.

YEMZEĞUKO:Nasıl derseniz öyle olsun yanıldım af diliyorum.

BERZEC: Mıhamet, Tanrı bunun yardımına muhtaç etmesin. Alışmı-

şa ne derler? Bu böyle işte değişmez.

MIHAMET: Kazak sen ne diyorsun Yemzeğuko'nun söyledikleri

doğru mu?

KAZAK: Doğru değil. Bizi tam yakalamışlardı ki ellerinden kaçtık.

Tekrar yakaladılar. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Kaç günah-

siz bunun gibiler yüzünden maat oluyor. İster vurun, ister affedin

benim durumum bu.

MIHAMET: (Kazağı işaret ederek) Bunu götürüp sorgulayın diğer

casusun kellesini alıp uzunca bir direğe geçirin. Bizim adamları-

mıza aynen bunu yapıyorlar. İyi mi kötü mübirbilsinler.

YEMZEĞUKO: Beni öldürmekle Rusları bitiremezsin.

MIHAMET: Bir domuz eksilmiş olacak.

YEMZEĞUKCO:Tanrı sizdeniyiliğini esirger, affetmez.

MIHAMET: Seni yakalatan Tanrının bizden yana olduğunu biliyorum.

Kimi affedip kimi etmeyeceğini de ona bırakalım. Bunu daha fazla

hırlatmadan götürün gözümün önünden.
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Cocpbiksy3: Ma, ediulym GEİKYUTLU.

EM33İbbikya: Öl MaXy3 Dİbi YEBYXB.

AAA ABA vip KLİMA e lam ,MİDİXDEMST AAA, ye bbİKDY3, ClT MİYBXyuiM?

fig , AA TAAA İPRK saa DAAAETTbbİHLI yi KbYMalbib KbbİTİKYALBIM

  

   AKDEKbİHLL,sz

; iki yan LİLİ İZ a a Alünmi: ari AAA elaAnKb3C Ap KbbiagMMbiKlbiMbin uxyalı, İVİbiyKİbiTDM di MAXY3 Ölbi

YKBY MKEİBD WTlaHM,

  bon3T: Ap İyn3BMTenbpallı MW TyM WTBbİMyyİzmbiyrin!e,

VİBIXB3MET: (KboKİyanlp) Mbipa, HamuraMl3 (gam3Telbbip

KbbirTpev) abizbixyanılap? (lamaTenbbiMKi3 4 Han3i HOY3Dİ).

iİbiMbiy3 tubilokbbim yilbiyalu. V3 Kbyman İy3Xy MİBKİSMM Ölbiy3

Yx3Tby33aY3 KbbliylaklbiMtiM 13 YEbDITXYINAMbIHLUbİXEYKİZ

nuylap KbbiMXY3Ob3TPY.

bon3T: YanızxbW XY33MbİMb3TbYH. Mbii> yHad3 Kb3LUİU 4 İy3xy

3b1DİZATP3KİBIHLI,

Ankb3c: A6bi xyaprb3rbyyu?

İMbIXB3M3T! 33 GbiyBbilar. İllo xbinlap?

EM331bbiKby3! Tİ3akLU. LİİbiMbiy3 Lybil3TBKDİM

Cbil4biyall,Kb33bİ(b333KbİP TXb3MELUTEAKDM CbilibiyaM

CbiKballTIMbIH AKbİCİSDM CbiKbbIDXYIKİYBAKbİHY CbİKbİKİYDK N3TD3

CbIKbUYObINDU, XKbICİSMU KbEMbigalyay Mbinxyanay Abi33Xayklalıı.

COCpbiKby3: İİhbarbypKkb3 MbivkİbIT3Y nulbiy3 Myricbip, Yapa

3bIKb33biTap? Y3N3XbU FIXY3MbİXDYY YKb33YOb1fakl3, AGbI KUİ3M

3EBMbirb3rbanııj3, AÖbI KY30 MKMİZHYLU,

EM33(bbikpy3: Hay3 LUbITMM Cbilubiyalj KbbİZOTb333XbİD.

D3p33)X: Y3, MİbiXB3M3T, a0bi KbBITXYULUİBHYM İXbBBM

AbiKbbiXYMMbIrbAH3KİZ, ecap CbiT >Kalap ? Anxysp3lu ap 33cap

XUHDKbİDbİHKbDİM.

İVİPIXD3M3T: Y3 CbiT Xbinl3p, Kb33aKb? Mibi EM33TbbiKby3 Uİ3p

TDK?

Kb33aKb!İİKKbbIM. Tİlbirb3Kla gbikbpaxynlay3 3aynıpa

galaulaklalı, TXY3MbIXbYY 13 AbiKbayObigatıı. ApalıM Xb3 MbIC3M

Xb3 xefip gokly3n xbixyalapalı, c3 cxyanay Haxb3 34MbIl3 KY3g

MbIMXY3A3X3M AKİyagbiklap. DbixyeliMM CBIKb3BİbaH3, HbİXYEÜMU

CbIBYKİ. C3 cu İy3xy 3biTeTbip apalu,

MbiXb3M3T: (Kb33aKbbim 13 xyutuly), Mibip İydpulu Brb3Tibicry3,

Mbigbeli KbYMANbID A3ÖLUM H LUXb3p NbIBOymulpu Tbaray

ÖK3TLYM HbILTbXb3, 03 AM niİbiy3 Ayöbiğax3MHpalulap apalm

dİbİM3 upeLyi.

EM33(bbiKby3: C3 cefrp3yklkl3 Ypbicep MXYIYXbIHYKDBIM.

İMİBİXDIM3T! 3bi KXBYAKİ3 H3Xb Malyjl3 XbYHLU.

EM33TbbiKbY3! İXb3M Öİbi KbDIDXYALUİSHKbDİM.

Mbixbam3T: Y3 ykbbitri3iyİ33birböxyap 34 hibiLİ UPAMbIKbY

UbiİEKbbİM. Ky3ap3 ÖbİMbİDOKbYIbbiY İYdLU.    



 

aRUP: Kendine ettiğinden kötüsünü kimse sana etmedi. Kendin et-

tin kendin buldun.

BOLET: Keşke diğer casusları da böyle ele geçirebilsek. Gençler,

gelin götürün bunu. Uygun görülen cezayı da verin. (Zorla götü-

rürler)

BERZEC; Generali de ele geçirebilsek.

ALHAS;:Sekol'ün oğlunu da kat yanına!

(Adığe kemanına eşlik ederek worede başlar)

 

 

 

 

yn Y3 3ymbiulzoka 2biMm Kbyuulakbim,

BON3TÂ giKbi3 Mbirby3 allbeli Kbymanx3pu anXy3n3y

KDBİTMİBİLİSXYaLlapIT. ÖkiKbakly3 Mblüz, (€ĞnbinKbayayp3

Wpatibip) lllarıBx3l M3 33pbbkalaya Öiyli,

ili OL - LAR ERİAR 5 DAA Uyap A YLLIYA —.(leklarlubikakla EKbYYY3 KDYMANIbIM H YID3BIbID KbbiXe33).Ji

Kl KBKV LİACBMM

 

ÜİCEİXDYEX3D ÖBİZDİLİZY LJOK3

DUUN33Y Tbağnızb H3İYM

İlbiXyAtbbip TCbİXbY3Y erbaa.

3oyakİy3m 4 Ubimmla TOPU

3ayanl3M Kbbliyerb3rbyarby3

İbiH PbY33Y TONbİM KBPUXYPU

3ayarılsmM nilarbyay İyorbyanbXb3.

Kbymanıy KXbY3H3İy 3ulapu

LİİbOyrb3M 3bİKİM EMLINNb

Ü3 OrbEİKLY AM Örb3lUİMİXDX3P

DXbIKİ3 Kbbiiylaperb3TXb

Kbyam3 Kely3 UbiTPM

Xsijakİy3m 33perb3TbanXby3,

Tilbikb Txbyay3 MbaHTİ3M 13CX3pW4

biKbIKİ3 KbalyİbiperbEXy

la
vaK3H3TY GM )KbİT Xaf3X3p

(bkbigakla Apayfbik

3acbikby3 KlanC3LIXY3 KbAKİSM

Fleiuxb3x3p Oxsrbym anes

Ca6üy3 g4 HblO3pbUbX3PM

C3LUXyaKİ3 Kbbiğaperb3p3

CaOMüy3 KbbijapUrb313bip

beKbIKİB HbipxKİ3 33Xyperb33

DUUA33M nely3 uulaxsp

Kb3XDYAYM 3al4pDEMbiFbETEYMLUZ.

İyrixbyap xyetyl
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(Olay ikinci perdenin geçtiği oda geçer)

MOLE: Selamünaleyküm.

GRUP: Vealeykümselam. Buyurun.

MOLE: Buyurmakiçin geldik; buyururuz. Nasılsınız? Ne haberleriniz

var?

BERZEC:İyiyiz. Tanrıiyilik versin size de. Haber duymakisteyende

haber çoktur derler.

BEÇKAN: Nasılsın Mıhamet?

MIHAMET:İyiyiz bir an önce cepheye dönmeye çabalıyoruz.

MOLE:Nasil olur Mihamet sen henüz iyileşmemiş gibisin.

MIHAMET: Yangın yeriyken yurdum, bir küçük kurşun yarası aldım

diye yatak döşek mi yatayım. Biz sabırsızlanıyoruz anlatın son

haberleri.

MOLE: Şu anda savaşın nasıl devam ettiğini biliyorsun. Şeyh Şamil'i

Ruslar esir aldı. En güvendiğimizdi. Diğer kardeşlerimizinde du-

rumu aynı. Geriye kalan çok az sayıdaki insanımızla da Ruslarla

baş edemeyiz. Biz Müslümanlar, bunların içinde erimeden Müs-

lüman ülkeye gidersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yaşayan

her kes bir gün ölecek. Müslüman ülkede ölürsek, hicret yapmış

olduğumuzdan sorgusuz sualsiz cennete gideceğiz. Tek bir Müs-

lüman, gavur memlekette ölmemeli. Kur'an-ı Kerim'de “Canınızı

tekliye atmayın. Yada kendiiradenizle canınızı tekliye sokmayın”

emri vardır. Sonuç olarak Ruslarla baş edemeyeceğimize göre,

canımızı kurtarmayı uygun görüyorum.

MIHAMET: Benim için düşmana boyun eğmekle, ölmek aynı.

MOLE: Nasil olur?

MIHAMET: Geçen sene 'vatanını sevmek imandandır. Vatanı için

ölen şehittir, cennete gider' diyerek vaaz veriyordun. Şimdi ne

oldu? Hangisi doğru söylediklerinden, hangisine inanmalıyız?

MOLE: Evet söylemiştim bunları geçen sene. Ama şimdiiş değişti.

Sende biliyorsun geçen seneki gücümüzle bu senekinin aynı ol-

madığını.

BEÇKAN:İzniniz olursa bende başkabir şey söyleyeceğim.

MIHAMET: Söyle seni de dinleriz.

BEÇKAN: Evet Mole'nin söylediği gibi yolun sonuna geldik. Sende

hastasın. Başkaiyi bir komutanımız da yok. Tek başımıza dire-

nemiyoruz. Bize yardım edecekbir krallık da yok. Buna rağmen
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iynxeyap xyeli

 

MORE! LBgM GHSHKYMİ (METBİPKDİDİ.

Dum Yanağımyın esnami ÖL ağ nars
i YE Yaneky C3NAM! ÜDiKbeOnarb3.

 

Ünmamamıme GN a Tuan eblLiyima v2 almamalıD3p32JX: Dibi. İXb3p GİbiKİZ Kbbiyiyn

unla va nılan ein alanUİypiNİEM Xbbiap elui3p malak.

b3uKbaH: İay3 yilbiT MİbİXbEM3T?

İYİBİXBDM2T: ÖlpiLi. Say3MAbI33pbİİYXDEKbİHYM AYMKD DMTIU,

Mon3: Ap gaya XbyH, MbIXb3M3T? Mpkbipm yxbyokbirla XY3N3KbbİM,

Mbixb3M3T: Arla Ön3amnulall3 TbiKbbip Kbbicrexyalu XbiCİZY

X3Kyp Madl3M X3TY C3 MİBM CLİK3İTDY CbiLUbUTbbİH? Du MbarbyH

xxb1dİ3, 3 gonlalılap.

Mon: Apkbinctykls 3ay3m 4 İy3xyp 32biH3cap yorbarbyp. Uluxb

Ulamenyöbicbirb3py AyObigatı, ApaT H3Xb y3bilibiryrbbiHy

KaBka3biM MTap. Mbiipeli A4 KEY3LUXPM 33Kİ3 VpbİCbIM

AyObıgalı. Vibi kb3HmKa TİBKİYMKİ3 13 YDbICbID grb2ÖMWH

Tb3KİbDİHYKDbIMU 43 MYCITBbİMDHX2P (pKaYDbIM AbİX3MbIKİyap3y

MYCTBbİM3H XIBYATYM AbiBTbDBKİYDEKM3 HIXbbiĞİY KbbiCULOXUY.

TİB 3biİbİTY MbİİBKbİH 3bİDA LUbİİBKbDIM, Mbi gpkayp larılBm

AM Xb303 TXB3BÖTrLYX3P GA LUİBi6bİM MWbY aÖbi garb3XbbİKbIHYEL,

MİyciebiMDH X3TbYATYM AbİLUbİİZM3 Xb3KD3T Tiulay3 MEXDYDH

Yala gAMbIlay 3aHIyİy K3H3TbİM ADİKİYBHYULYMYCTbBİMDHY

Mbi gpkayp Lulanl3M 34Ğrb3AİbİXb XBYHYKPBIM, «Yana TYnKbyy

OulaHhycukyH HAB TaXnyKaTm», - ula Keyplambım. Apanım

EbİLLDİTIZMbUTEEUbIHYKİ3 GU LİXb3P TXDYMBEKbİHBİD H3Xb

Kbbi3OTb3KİY.

Mbixbam3m: C3pKl3 Tİypu 33Xy30314.

Mon3: Ap maya XbyrHlll

Mbixb3mM3T: A 3uyHarby3p3l Horba63 x3KYyp Ölbiys MibarbyHbip

İHAMAHbİM LUbILULİ, âÖbi UXbIKİ3 3€3birb3YKİbİD LUBXUA, DK3HBT

İbixbnibilU >binilapyaz Kb3rmralı. YİJpKbI CbiT Kb3Xbyap?

İ3Tx3H3pa noxpu pbi3aplyaHypu?

Mon3: Oldu, ay3 ap HarbaGalu, Yİnxbi İYyaxyp H3TDY3LUİ 3bİTy3pY

Kbekİ3p3xbyaklayı, Yopu yonbalby H3rbaO3peü KbapymMp3

Mbb3PEAMPI 33PbI33XY3MbİN3P.

b3UKbAH! XYUT CbiKDIĞILUİLIM C3 MKbICİBHYP H3TbYALUİLU,

İMİDİXBBM3T: PK pil5, ya pirilgenbbiHlu,

b3uKbaH: Ozikli, Mbi MOJİ3M33pbbKulamM XY3p3Yy gu İyaxy

TbYH3M H3caLı, Mc v3pM yebimafxall, 133 nalı XbyH xy3pm

gUlkKebim, (3 AM 3aKkbY3KİB YPbICBIP ArB3ÖMMH TAb3IKİBIHYKbbİM,  



vatanımızı terk edip gittiğimizde, gidilen yerde ilk duyacağımız

laf “muhacir” olacaktır. Biz bunukaldıramayız. Kafkasya gibi bir

yerde, her devletin gözü olacaktır. Biz devlet düzeni kuramadık.

Ruslarla anlaşalım. Çarı'n egemenliğine giren tüm topluluklar gibi

yaşayalım bizde. Tek başımıza ne yapabiliriz. Kafkasya'da tek

millet kalmadı Rusların eline geçmeyen. Bunları bir düşünelim ve

vatanımızı terk etmeyip teslim olalım. Diğer teslim olanların başına

ne gelmiş ise bizimde başımıza gelir. Benim önerilerim bunlar.

MİHAMET: Doğru kendi vatanını terk edip, başka birinin vatanına

sığınmak çok kötüdür. Düşmana esir olup, onun buyruğu al-

unda yaşamak çok daha da kötüdür. Böyle bir yurdu kim terk

eder? Kim başkalarına peş keş çekebilir? Kim kendi kendine Rus

Çar'ının boyunduruğu altına girmek ister?

BEÇKAN: Girmemek elimizde mi?

MIHAMET: Elimizde olurdu sizin gibi iki yüzlüler olmayıp, omuz

omuza verip, düşmana karşı gelseydik elimizde olurdu. Hem de

nasıl olurdu.

BEÇKAN: Öyle amabir araya gelemiyoruz mesele bu. .

BERZEC:Sizin gibi iki yüzlüler yüzünden anlaşamadık. Makam ve

mevki peşinde olmasaydınız bir araya gelirdik.

MOLE: Yapma Berzec. Zannetme ki bu dünyadayalnız sizsiniz Adı-

ğe. Bizde Adiğe'yiz.

BERZEC: Ne demek yapma? Siz görünüşte Adığe'siniz. Olmaz ol-

sun sizin gibi Adiğe.

BOLET: Siz ne zamandır Adığelerile ilgilisiniz? Ne zamandır?

MOLE: Eee gavurla yaşamak daha mı iyi? Öteki dünyada hesabını

nasıl vereceksiniz?

BERZEC: İman insanın yaşadığı yerde değil, kalbindedir.

MIHAMET: Tekrar söylüyorum: Yurdunu terk etmek kötü bir şeydir.

Ondan kötüsü de düşmana teslim olmaktır. Bizi bu duruma dü-

şürenler iki taraflı oynayanlardır. Bize yapılan haksızlığı bilen hiç

bir kimse unutmaz. Unutan zaten bizden değildir. duymadınız mı

ele geçirdikleri yerleri ve şehit mezarlarını nasıl yakıp yıktıklarını?

MOLE: Bunları bizlerinde yaşamamasıiçin, düşmanın eline düşme-

den Müslüman ülkeye gitmeliyiz. Peygamberimiz bile düşmanla

baş edemeyince, Mekke'den Medine'ye hicret etti. Çaremiz ol-

madığına göre bizde bunu yapmalıyız. Kısaca söylemek gerekirse

kaybettiklerimizin mekanı cennet olsun. Ben, bana güvenenleri

Osmanlı'ya götüreceğim.

BEÇKAN:Bana kalırsa da hiç kimseye vatanıterk ettirmem.

MOLE: Öyle deme. Sen düşmanla yaşamakistesen bile biz onu is-

temiyoruz. İşte Tuapsey'deki köylerde, başka birçok yerdeki köy-

lerde İstanbul'a gidiyor.

BOLET: Aaa... Biz fark etmedik yoksa,bizi birbirimize düşüren me-

ğer sizmişsiniz. Durum bu olduğuna göre ikimizden biri yaşama-

malı. Neyi bekliyorum ki ben? (Kamasını çeker)
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ObiAMbİLIT3Y AbİZ3ObİMb

3 Kb3pan yHad3 Kbi

aXbiiBMİDKbBIM, Üz öm

H, ABBKAZbIMZbi Tb2OKbU KbUHAKbb

wi ABKY YÖTbİH3Y H3TDY3BLUİ TY3DBİM

Mbilkklarbu. Bulim y4yObiiy eZbiM

i ylebbiHpA apH3Xb TXBBMbİLUKİZTDYBİN

alama Yay vay anımız? Mlnuyan5 geyXY3L3 ABKY X3T 3bİÖTbİH3Ü! MbiMAYZD5 ASKY

AOLİRLADLUNY Iİ —ı vw sala See
E3bİP0-e3b10Y VObİC OalliTbiXbbİM 4 GKbbİD

bD3UKbAH! İxyaxbyy METIbXbIP3?

MİBIXDBM3T! DYBXLYAT b EXY3g3 33lbilulakİy3x2p MbiXbyaTIM2

BbİZ3TYPbİİYBD3 BbI32A3İYBXY, BM Kbapy 33X301bY AM Tlacxb3X3D

OYÜM Wpampirbalıl3y, İl bizuiy OMÜM pbiz3ge33yam

TXY3XDYHT3Kb3?

B3UKbAaH! ApLUXb3KİZ Abi33rypblİY3pKbbiM. Apakb3 İy3xyp.

bD3p33pX: D3 OXy303 Hanmrlpali Abi33TYpbI3BIMbİrbaly3p,

D3 bu HD1O3X3Mp3 DUTİbiCbİMİ3MP3 ADUBIBKbYY 03

Bol3arypbilyaHkbbim,

Mo3: Ap »xymbıla b3p330X, b3 b 3aKvy3 hblalibirsy agpefix3p

H3Tby3iİY KbbIZBİLJDIBMbIb3XDY.

D3p331Xx: #Kbi3olap, b3 hU albirarb3p dH İyn3m Tenpii, DM TYM

MbbIP H3TbYBLUİLU AbİXYElİKbbiM A3 arıxy3j3 ağbir3.

Bon3T: CbiT Uibirby3 d3 ağbirp ÖbiLibixbyap? Kyzg sula?

Mon3: Arls ipkayp HblÖ3M guklyazı9M H3Xbbidi? ÜpinlDKbiHYKB3?

D3p324)X: İ4MAaHbip UİBİXYM U OYM Erixa MBİXBYM3 Lulbimil3pakbbii

330Xap.

MİBİXB3M3T: İApKbIPM KBbİTbİZOTb333Xb1p. X3KY YÖTbİHBHbID

KY3AY TXb3MbILIKİAr314. AĞLI H3Xb TXb3MbILUKlarb2p OMÜM

YAYyGOblAbiHbipLU, Â TXb3MbHUKİArbUTİbİM AbiXya3bilap 33lbiulaklya

xa3llaklysx3patu, Apalym, Ho63 g3 neliy3 KbbliMibbicap 3biULİSM

A TYAKİbİHKbbİM. KDbIXBKİİAMB ap AM AbANKbDİM LUbİLUKTDDbİM.

Önbarbyaya KbbilHİKİBİHKbBİM ULZXMA İyalıxXb3 LHİZMEX3M

Apaılap, xbin3y AyObigaX3p 33pbipAXYX3D, KbINIX3P

33parb3cX3p.

Mon3: A OznbiXbbip bIMbibarbyH LUXbAKİ3 MYXbDXKbIDY 03

TXY3ğ3 MYCITbbİM3H X3TbY3TY TY3DBIM Abikİy3x e pKaypbiM

3BIİZUUİBArb3XbL3 XbYHYKbbİM. MMCbip Öerbbim6apbıp OUÜM

T3MbİTb3LU LUbIXDYM M343 goklpu M3DUHSM Xb3Xp3TY Uklalı,

Mbixeyk ibixbykla gppu apalı TLUİ3H Xyelüp. Apalyu 3ay3m

xaklyağax3p İXb3M X3H3T İbixbibi MHI, C3 Kbbi330aly3p

MYCbDİMBH XBTDY3FYM CLUDKbİHYLU,

b3YKbaH! C3 Kbbi33faly3mu 4 X3KY e3rb3ÖFDİHDHYKbBİM,

Mona: Ap »xymbilal Y3 KXBY3HBIĞIM YyUCbIHY yxyelimu 43 aÖbi

gbixyelikebim. Mucbip honbafbyp Tlyancel 43C Xeli3X3pU

Kbörkb Uİ3CKbUIBX3MA H3XbblO3pwm McramObln M3KİYMKX3P.

bonar: Arls ruylakbbim. D3pam Mbi Xbi130 33413 3biİbizbirPOXbAP.

AnbixbbiM 4 UİEKİZ COlyap gbi33pbIMbIYKİbiMİ CbiT ap 341bicbip?

(KbAaM3M 4ol3p).
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BERZEC: Bolet dur? Kalan bir avuç insanda birbirini mi öldürsün?

MIHAMET: Sakin olun bir! Kendinize gelin. Sanki böyle şeyler daha

önce yaşanmamış gibi, nedir haliniz? Sayın büyüklerimiz konuşu-

lanları duydunuz. Sizin kararınız nedir?

ALKAS: Bu imamın söylediklerinin doğru olup olmadığını bilmiyorum.

Burada kalanlar imansız olup oraya gidenler cennete girecekse...

MOLE: Şüphe etmeyin. İmandan olursunuz. Tövbe edin.

ALKAS:Yanılıyorsam tövbe tövbe.

MİHAMET: Gençler sizin düşünceleriniz?

GENÇLER: Sen neyi uygun bulursan biz yapmaya hazırız. Arkanda-

yız her zaman.

MIHAMET: Teslim olacaksak ya da vatanı terk edeceksek, şimdiye

kadar niye savaştık? Düşmana teslim olup sevindiremem onu.

Başka bir ülkeye sığınıp karşımailk çıkandan “göçmen!” kelime-

sini duymak istemiyorum. Dağda yaşamak pahasına olsa da; va-

tanımı terk etmeyeceğim. Siz yapmak istediğinizde serbesisiniz.

BOLET: Sen neredeysen bizde oradayız Mıhamet.

GENÇLER: Bizde Mıhamet.

GÖZCÜ: Mıhamet,esirlerimizin tutulduğu yeri öğrendik.

| MIHAMET: Önceliğimiz onları kurtarmaktır hazırlanın gençler.

GENÇLER:Biz hazırız.

MIHAMET: Demir kırımı çabuk eyerleyin. (Giyinerek) Siz büyükle-

rimiz gerekli gördüğünüzü yapın. Berzec, ömrüne bereket. Çok

desteğini gördüm, varol.

GENÇ:At hazır. (Bayrağı Mıhametalır)

MIHAMET: Al bayrağı Bolet.

MOLE: Bayrağıbize bırak Mıhamet.

MIHAMET: Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Bu muhacirleri de-

ğil, ulusumuzu temsil eder.

BOLET: Asla el süremezsin bu bayrağa.

MIHAMET: Hazır mısınız?

GENÇLER: Hazırız.

MIHAMET: Onurumuzdur, Adığe Bayrağımız. Yolumuz özgürlüktür;

ya ölür ya da öldürürüz. Ulusun onuruiçin yiğitçe savaşırız. Ön-

celiğimiz bağımsızlıktır. Eninde sonunda bu onuru yaşayacağız.

HANU: Önderimiz Mıhamet, vatanımız için ölen babamın yerine beni

koymanı umuyorum. Hiç aldırmadan yaşıma, babamın atını ve

silahını teslim et bana. Basayım üzengiye sallayayım kılıcı düş-

mana.

MIHAMET: Ömrün uzun, kısmetin bololsun.

GRUP:İyi yolculuklar. Bahtınızda yolunuzda açık olsun. (Çıkarlar)

(Yer: İstanbul. Başları eğik, Berzec, Alkas, Mole, kadın, yaşlı bir

çok kişi oturmaktadır. Psıyiçıj Gıbzeyi söylemektedirler.)
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KA be ; ORK Teksan yhlenluanmın TESMona: TİBebiM KBinİY BU KBOMbİXb. İxb3Myoloklyanbip. 108:

İka (aa ar ; “iz
HACTATbÖaP KDEXDDİAK,

    

 

Ak aMar İN AB ARIT hara aa?İYibixbBM3T: İllansx3 g3 CbiT DUTYbbp?

İABİXBIMET. DALAM BECTDİHYME, KBEYM BMKİDIHYM3 aYbAHLID3 CT

UXb3Kİ3 Abi3sya? C3 ÖMÜM 3ECTY3bİLHbİZTp3TYÖİbKİBHYKDDİM,

H3TEYBIYİ X3TbYETY CAXbIMY, A TbYH3 KbbİEXYIM «Y3 X3X3CbİDŞ

OXYALIYbİHYKEbİM, İİ KbYDOLI HblO3p CU MCAYNİSHYMM CU XBKY

Hbarla CAKİBİHYKbBIM. D3 ÖUİBHYM ÖBİXYUTUL,

DON3T: Y3bİLİIDIKİYSAbİM 3bILUbİNTDBKİY3AbIKLI, İYİDİXDBM3T.

Ullansx3: İspm apalı xbirlap Mbixb3M3T.

HibiklyaMeixo3M3T, Ocbip KbuyaLiM BU TD3PX3Pp YHBKb UlbiKiy

TY3PbİM LialbirbLi,

MbIXb3M3T: Arspel MLU3pbUTbY BMİ3D AX2p LUXb3XYUT

Kb3TLUİbİKbIHbipLU,LllanBx3M 3biğbiBb3TbEXb33bİD.

lllanBx3M: 15 Abixb33bipLi.

Mbixb3m3T: Dularbyan3M ricbiHiulay yaH3 Tediibxb3 (3exyan3).

Ü3 TXb3MAIIX3M ÖLUİBHYMKİZ ÖBİXYUTUL. AKbbHLLUXDIMAXYI YXbY,

D3p33AM. KY3AY Cbirixy3ap33bilu,

LUlan3xam: Ulbip Xxb33b1014 (Hbiibip Mbixb3M3T KbELHTBDU).

Mbixb3M3T: M3, bon3T, Mbip yöbidi.

Mon3: Hbinbip 3 KbbITXY3rbaH3, MbiXb3MBT.

Mbixb3M3T: İlay3 xbırila? Mbip MYxb33KbIp HbINKBIM, bBTIKb Hbiri

MbIXLYM3.

bon3T: Y3N3XbU y33TY3YIbIHYMU Y333M0bİTbİH.

İVİBİXDEM3T: ÜbİXbE3LİPX3?7

LUllan3x3M: İbixb33bipuj.

Mbixb3M3T: Ağbir3 Hbiribip Obigay 43 Tİbirbbir, İM Abönkb

H3MbICbİP â6bi p3Tİbirbbiy e AbİMİBHLU © LUXPXYMTBİHbİBB. OPİADM

L3pM AbiKbbixyanbxyalı. İllbixbyry yal3Hbip ap DU b3nKb Ham3Lu,

3bIXYIMbİXBYMBÖbİM CbITbİP M Hara, Anapa MapbiTbbip AU

LUXb3XYMTbİHbİFb3LU, gi OMÜp 3bİLUbİDYMLLU3M YIPU XYYMbIF3Tby.

TyBa-tUİ3xamMM AM AM UXDIXYMTDİHbIrDEP Abi33pbIXyYEÜY3

3ETXb3AMKbİHLU. Übiy3biHLU3x3Y. (53p330Xp3 Ankb3cp3 A lap

EyOblnbukpU alpelixap KberbaH3p).

Xb3Hbiy: İM niLuy gi Mbixb3M37, lm Xaky LUXb3Kl5 Kİyanay3

. CH ang3y culam M ujibiri2. C4ÖrbaXb3biHyı Coryrb3p. Cu

HblÖXKbbiLularDMM yeMbirUTby. Kb3LUTAMK Mbig3 LUbİ-İBLUZY Tibiibap.

İlb3pbirbbim cATYy İ gpkaT3 MkaHpM 37b3O33HLU,

Mbixb3M3T: Hacbiriıbidi3 yxby.

yn: Dbyary Maxyal Cbixb3T Maxy3l

(KbOKİbLEX3P)

LUbi33İYyuXbbkaki3 İyrixbyap 32xyeLyi

(Tenmbap Mcram6bınli, A xb3p dbisxyay3 33X3c14 5303304,

Ankb3c, Mon3p, H3rey3l1uİx3pu. Liİbixy63 Gbi3bbkb. Tİcbiklbik

(bblO33p aÖbix3M Hal3).  



 

   

Tin maile pa Lığanm
İİGbİMKİLİK PLbiOZ3O

 

YDBİCBİM vi OLİbİLİXYEX

İllbirb3p 33TbipaXxyp3 3ay3pKbbilaliİbini3.

Pkbbiyi

ÜİCBİMKİDUK MAXYIX3DM«

A On3kla nakb3x3pu MKEBATYM LUOLUX3,

Âp Kbbia33bilulbimlax204 menyaHuLu3M lerbyp,

33palylbinl3 Ab3riKb UİDİKİYDU

 

?Kbbiy:

İllbi alyaxyay KbbITXBTX3DU 33Pb1baOn3H3rYU

DbJIbİMbİKD HBTYX3MU EU X3KYMKbbİPD ALIIDU,

?»Kbbiy:

MOon3 MbIXbYY KDbITX3TX2M ya3 MX3HMXX3P KbâTbIp,

Kbbirxy3dlsul3 Aryrb3yp3 NeYLiXy3x3p KbbilaXbip.

»Kbbiy:

Hanri Hanuly KbbiTX3M BarBALUUXbbid3,

-Txb3 İy3xyTxb363alulad3 Kbbi3biTpANbAYI.

Asbbiyı

(3 pm Xb3p3 riXba6n3x3p pM LUİp16 urıxay3,

AomgarbalUbibiriy Kapu Abikbarb3LibiH3.

?Kbbiy:

XbIM M4 yae CbfKX3PM KXbYXb HbIO3M KbOY3,

Xb3pal5 OÖN33XbEÜX3PM GA ÖTbYM LUbi3OY3.

PKbbiy;

YDbICbİM H MİHbİLİXYIXSDMİSLBKİ3 KbbITXYONbXI,

DbICTbBIM3H X3Tb3TYX3PU H3ÖİKİZ KbbiTMOMb3

?Kbbiy:

Ticbiuklbik MaXy3x3pu CbITYM Nakb3LUXy3,

A On3kla Maxb3xX3pA ULASDIPU BUTYM LIYOLUX3.

 

İBÖXKbbİĞ 43 İSKİ MbİXbY.

Kiy63 UUl36aH MW andaBurbip
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Kafkasya Dışındaki Çerkeslerin Drama Konusu Olarak Kafkas Savaşı:

  
Muhaceret problemi(ezelden beri Kafkasya'da yaşamış olan

yerli halkların kuwvet zoruyla Osmanlı İmparatorluğu'na sürü-

lerek orada yerleşmeye zorlanması), Adığe-Abhazların ede-

biyatında ve tarihinde önemlibirilmi ve pratik öneme sahiptir.

Bu sürgünün ana sebebi; Rus İmparatorluğu'nun o dönem

bu bölgede uyguladığı politikalardır ve bu durum, haklı olarak

edebiyatta işlenmiştir.

Bu güne kadar Kafkas Savaşı'nda meydana gelen olayları ve

bu savaşın sonuçlarını analiz eden önemli tarihi eserler bu-

lunmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmaların bazıları aşağıda

verilmiştir. Dzidzaria G.A., “Muhacirler ve 19. Yüzyılda Ab-

hazya Tarihi'nde Problemler” (1975); V. K. Gardanov, “Adığe

Halkı'nın Sosyal Sistemi” (1967); T. Kh Kumykov, “Kafkas

Savaşı'nın Sonucu: Adığelerin Türkiye'ye Sürülmesi” (1984);

A. Kh. Kasumov ve Kh. A. Kasumov,"Çerkeslerin Katliamı:

19. yüzyıldaki Adığe Bağımsızlık Savaşı'nın Tarihi'nden Alın-

tılar (1992); Kh Bizhev, “Kafkas Savaşı sırasında Merkezi ve

Kuzey-Batı Kafkas Halklarının Sosyal ve Ekonomik Yapısı”

(2005).

Kafkas Savaşı ve muhacirler konusu, uzun zamandır Çerkes

ve Abhaz oyun yazarlarının dikkatini çekmektedir. Gerçek-

ten bu olaylar politik, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla bü-

tün Kafkasya'nın hayatında çok büyük öneme sahiptir. Dağlı

halkların toplu bir şekilde tarihi vatanlarından sürülmesi prob-

lemine duyulan ilgi, 20. yüzyılın 1960'lı ve 1970'li yıllarında,

Kafkas Halkları arasında giderek arttı.

Bu tarihlerden sonra, Dağlı Halkların insanitrajedilerine doğ-

rudan ya da dolaylı olarak temas eden önemli çalışmalar or-

taya çıkmaya başladı. Bu olayların, Abhaz ve Adığe yazarla-

rın eserlerine konu olmasının tarihini incelediğimiz zaman, bu
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konuyailk defa eğilenlerin arasında ilk saflarda yer alan bazı

isimleri hatırlamak gerekmektedir.

Abhaz yazar ve oyun yazarı S.la. Chanba, 1920 gibi eski bir

tarihte, “Muhacirler” isimli tarihi bir drama yazmıştır. Oyun,

Çerkeslerin (Adıgeler), Abazinlerin ve Abhazların ezici ço-

ğunluğunun halen tarihi anavatanlarının dışında yaşıyor ol-

malarına sebep olan Adıge-Abhaz halklarının tarihi trajedisi

hakkındadır (4, 281).

20. yüzyılın 60'lı yıllarının başında, ünlü Çerkes piyes yaza-

rı Zalimkhan Aksiro (1919-1995) «WcramM6bınakl»-“İstanbul'a

Hicret” adlı kafiyeli dramasında, 'Muhacirler Meselesi'ni konu

almıştır (1, 22-24).

Muhaceret problemi drama ya da başka formlarda olsa da

muhacirlerin torunları tarafından da ele alınmıştır. Bu konu-

daki en önemli eserlerden bir tanesi, Hagur Ahmet Mithat

Efendi(1844-1912) tarafından yazılarak 1883'de İstanbul'da

yayınlanan ve Türk Edebiyatında bir klasik olarak kabul edi-

len “Çerkes Özdenleri” isimli üç perdelik oyundur. Adiğe ya-

zar Khakurate Osman Çelik'in yazdığı, 'Kafe' isimli Türkçe

oyun da diğer bir örnektir (8, 56, 58).

Benzer şekilde, ünlü Çerkes piyes yazarı Aziz Abaze (1899-

1969) Arap lisanıyla bir kaç eser yazmıştır. Bunların arasın-

da, “Al-Abasta (1947), “Kahraman” (1950), “shator Al-Durr”

(1951), “Endülüs'ün Gerilemesi” (1952), “Şahriyar” (1954),

“Kervan'ın Işığı” (1961), “Kayser” (1964) adlı tiyatro oyunla-

rını sayabiliriz.

Şunun önemle altını çizmek gerekir ki, Mısırlı şair ve piyes

yazarı Aziz Abaze, “Kayser”isimli eserinde muhacir soydaş-

larının dikkatini Kafkas Savaşı'nın 100.yıldönümüne çekmek

istemiştir.  



Çerkes muhacirlerin Kayseri'de çok yoğun olarak yaşadıkla-

rının hatırlanması önemlidir. Aziz Abaze'nin, çağdaş realite-

lerin günlük temalarını anlatan “Sonbahar Gözyaşları” (1957),

“Zehra” (1908), “Hayatların Yaşamı” vs. gibi başka oyunları

da vardır.

“Muhacirler” konusunu ele almış olan, Anavatan dışında ya-

şayan Çerkesler arasındakiilk kişilerden birisi olan ve maale-

sef bu gün, hiç hak etmediği halde, adil olmayan bir şekilde

çağdaşları tarafından unutulmuş bulunan, ünlü bir Adığe şair,

yazar, besteci ve şarkıcı vardır. Bu kişi Kube Şalban'dır (İd-

risoğlu, 01. 1890 - Adygei, Khakurinohabi - 20.01. 1974.

Paterson, USA) (6, 43-44). Kendisi aynı zamanda,ilk Adiğe

Halk Dansları ve Oyunları Ekibi'nin sanatsal yöneticisi (direk-

törü-hocası), bir folklorisi, Adığe dili konusunda uzman ve

Adigece ders kitaplarını yazarı ve bilimsel araştırmacıydı.

Nalçik'te ve St.Petersburg (Leningrad) eğitim alan Kube Şa-

ban, Moskova'daki Tiyatro Enstitüsü'nde öğretmenlik yap-

ti. 1943'te anavatanından ayrıldı ve Türkiye, Ürdün, Fransa

ABD'de yaşadı.

Kube Şaban'ın yaratıcı mirası ancak kızı Saide'nın, babası-

nın yazmış olduğu müsveddeleri 1990'lı yılların başlarında,

ARIHR'ye (Adıgey Cumhuriyeti Beşeriyetleri Araştırma Ensti-

tüsü) bırakmasıyla ülkedaşları için erişilebilir bir hale geldi. O

zamandan beri Kube Şaban'ın edebi mirası, yerel milli ede-

biyat uzmanlarının ve folkloristlerin çalışma konusu olmuştur.

Kube Şaban'ın eserlerinin bazı yönleri yakın zamanlarda bir-

kaç tez konusu olarak incelenmiştir. Bunlardan bazıları aşa- .

ğıdaki gibi sıralanabilirler: H.T. Timizhev, “Tarihi Gerçeklik ve

Anavatan Dışındaki Yazarların Sanatsal Bilinçlerinin Evrimi:

Karşılaştırmalı Bir Tipoloji Analizi” (2006); M. Ghotchaeva,

“19 yüzyılın son kısımları ile 20. yüzyıldaki Rusya ve Kuzey

Kafkasya Edebiyatı'nda İnsan Kişiliğinde Özgürlük ve Esa-

ret Değerlerinin Felsefi ve Psikolojik Kavramlarının Sanatsal

Değerlendirmesi” (2009); L.Kh. Balagova — Kandur, “Dias-

poradaki Çerkes Edebiyatı: Tarih, Einik Ruh Kimliği ve Şiir

Sanatı Üzerine Çalışmalar (2009); M. B Abdokova, “Anava-

tan Dışındaki Çerkes Edebiyatı'nın Etnik Düşünce Temelleri”

(2009) vb.

Yukarıda kendilerinden bahsedilen edebiyat uzmanları ma-

alesef, “Muhacirler” olarak adlandırdıkları Kube Şaban'ın ti-

yatro oyununu, aslında sadece oyunun sonunda söylenen

bir şarkı olan “Tlebimklenk- Deniz Ötesine Hicret” adlı ağıttan

ibaret zannetmişlerdir. Bu kişiler Kube'nin oyununu, ruhunu

anlamamış gibi görünmektedirler. Bu uzmanlar, söz konusu

eserin edebiyat türü ya da eserin özellikleri ile sanatsal değeri

hakkında bir yorum yapmamaktadırlar.

Bu yüzden, “Muhacirler” isimli eserin edebi türünün aydın-

latılması ve bu eserin bizim, daha sonra bulduğumuz Kube

Şaban'ın oyununun el yazmaları ile karşılaştırılmasına çok

acil ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Tespit ettiğimize

göre; Kube Şaban'ın “Muhacirler” ismini taşıyan eseri, sade-

ce «İlcbiikibhemismi verilen ağıttan oluşmamakta aslında oyun

bu şarkı ile sona ermektedir.

Üzerinde çalıştığımız oyun meini, 1996 yılında Ürdün'den
Nalçik'e dönüş yapan Çerkes şair Yataune Abdul'un (1938-

1995) elindeki müsveddelerin arasında tarafımızdan bulun-

muştur. Roman alfabesindenkiril alfabesine çevrilen Kube

Şaban'ın meininin transkripsiyonu Yataune'nin kizi tara-

fından muhafaza edilmiştir. Abdul Yafaune'nin kızı Hatice

Kudaeva'nın söylediklerine göre, babası bu oyunu 1964 yı-

ında Amman'da sahneye koymuştu. Bu oyunda Amman'da

gençlerin kurduğu : «Apbıra Ölbiuila Xaca» - Adiğe Yardım

Derneği'nin üyeleri rol aldı. Oyun teybe kaydedildi.

Oyununilk müsveddesinin Adığece ve diğer Çerkes lehçele-

rinde olmak Üzere iki dilde yazıldığı sanılmaktadır. Daha önce

de belirttiğimiz gibi Kube Şaban'ın oyunu, Kube Şaban'ın

kendisinin yazdığı bir alfabe kullanılarak, Latin harleriyle ka-

ışık Çerkes İehçelerinde yazılmıştı. Elimizdeki meininin bir

adı olmadığından, eserin adını tespit etmek için yoğun bir

çalışma içine girdik. Abdul Yafaune'nin kızının bütün anılarını

dinledikten ve diğer bir takım gerçekçi delilleri göz önünde

bulundurduktan sonra eserin isminin “PSIYİÇNU -Deniz Öte-

sine Yolculuk” olduğuna karar verdik (Kube Şaban'ın trans-

kripsiyonunda da piyesin başlığının olmadığını hatırlatılması

gerekir). Esere bu ismin verilmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü

daha önce oyunun sonunda ağıttan bahsedilirken şimdi eli-

mizde, şarkının Adığece sözleri ve notaları bulunmaktadır.

Bunlar da Kube Şaban tarafından yazılmıştır.

Araştırmamız sırasında bu özel şarkının muhecirler ile ilgili

olarak yazdığı “PSIYİÇIJ-Deniz Ötesine Yolculuk” adlı tiyatro

oyununun temelini oluşturduğunu güvenilir bir şekilde tes-

pit edebildik. Bu çalışma yaklaşık olarak, Kafkas Savaşı'nın

sona ermesinin 100. yıldönümü olan 1964 yılının arifesinde

meydana getirildi. Karakterlerin isimleri piyesin müsvedde-

sinin başında isimlendirilmediğinden dolayı; biz içindekileri

tekrar düzeltmeye gayret ettik. Bundan dolayı “PSIYİÇIJ-

Deniz Ötesine Yolculuk” trajedisinin karakterleri; İmparator-

luk askerlerini temsil eden Aleksev, Davidov, Tişenko; “39

naa-Ordu amiri (albay), Popov, “Tyn-grup” (bunlar da bir

grup subaydan oluşmaktadır), Kuzneçov, İvanov, Şukin,

“Axap-Onlar”, “Asak-Ezan”, “Teyo-Haberci”, Asker, Mıha-

met, Çelimed, Maxim, Sekreter, Alkas, Bolet (Muhammed

Kasey'in babası olan yaşlı adam), “Tbap-Esir”, “Bbap3omk-

Berzec”, Temirkan, Bğajnoko (Bğajnoko Çelimet), Hımsad

(Mıhamed'in kızkardeşi), “1a33-Hekim”, Sosriko (yaşlı adam),

“EM331bbikbya-Emzağıko”, “İllbbkbxap Yaşlı Adige Erkekleri”,

“Tloy Loo”, “Tlrmbakiya-Gözcü”, Bell, Mezağo (Çelimed'in ka-

rısı, aynı zamanda Goşenise olarak çağrılmaktadır), Nayib,

“Anpehxap-Diğerleri”, Kazak, Molla, Beckhanıko, “ILllaraxs-
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Gençler”, “Tlbiklya-Elçi”, Khanyu, “İyrbim-Bir grup Çerkes”

şeklinde verilmiştir.

Bu isimler arasında, Mezağo (ay Işığı), “İyaluaHarbya-Kahve-

rengi gözlu prenses” ve “İyaliaHbica-Gelin prenses” gibi dişi

konuşan isimler vardır. Khanyu'nun annesinin takma ismi

“TyalıaHbic3” dır. Bundan dolayı Çerkesler evli kadınlara ale-

gorik olarak bu isimle hitap ederler. Konuşan bir isim olan

“İyaluaHbica” İsmi, prenses anlamına gelen “yaya” kelimesi

ve gelin anlamına gelen “Hbics” kelimelerinin bir araya gel-

mesiyle türetilmiştir. Oyundaki konuşan erkek isimlerinden

örnek olarak verilen “Yemzağıko” ismi dikkat çekmektedir.

Adıge dilbilimi temellerine göre bu ismin “uygun olmayanın

oğlu” ya da buna benzerbir ifade anlamına geldiği ileri sürü-

lebilir. Bize göre Yemzeğiko'nun İsmi, “eWbisarb //eMbikly-ayıp,

uygunsuz, edebe aykırı” kelimeleriile “kpya-oğul” kelimesinin

kaynaşmasıyla türetilmiştir. Bu kişinin piyesteki gerçek dav-

ranışları ve konuşmaları da ismiyle uyumludur.

Piyeste hayali isimlerin arasında, Çerkes tarihinde önemliizler

bırakan kişilerin isimleri de bulunmaktadır. Bunların arasın-

da, “baukbak-Beçkan” ve “kbya-oğul” kelimelerinden türetil-

miş olan “BbaukbaHbikbya — “Beçkan'ın oğlu” ismi örnek olarak

verilebilir. Oyunun geçtiği dönemde Şoloh, Beçkan, Abuk,

Atajuk ve Kudenet ismilerinde çok ünlü Çerkes at soylarının

olduğunu hatırlanması da önemlidir. Çerkeslerin kahramanlık

dolu geçmişlerini de yad etmek isteyen yazar, Çerkes Nart

Destanları'nın en önemli kahramanı olan “Cocpbikeys” ismini

kullanarak bu kahramanı da oyunda canlı hale getirmektedir.

Oyundaki ünlü ve değerli erkek isimlerinin yanısıra, Çerkes-

lerin işgalcilere karşı mücadele ettiği dönemde, Çerkes ba-

ğımsızlığının savunuculuğunu yapmış olan cesur kadınların

isimleri de piyeste yer almaktadır. Bu isimlerin arasında ünlü

Çerkes kadın ismi olan “Hımsad” adı, piyeste sık sık geçer.

Hımsad karakterinin, gerçek bir tarihi kişiliği temsil ettiğini de

hatırlatmak isteriz.

Piyesteki mecazi isimler içerisinde, “tecrübeli (yaşlı) kartal

gözlü kişinin oğlu” anlamına gelen ve “BrbaxbHokbya” İsmi Ör-

nek olarak verilebilir. Bu isim, “6rpa-kartal”, “bbi-yaşlı adam”,

“Ha- göz” ve “kbya-oğul” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle

türetilmiştir. “brbakbHokbya” karakterinin, aynı isim ve soy ismi

taşıyan gerçek prototiplerinin olduğunu tespit ettik.

Bütün bunlar Kube Şaban'ın, Çerkeslerin etnik mantalitesi-

nin özelliklerini yeniden ortaya çıkarmasını ve sanatsal yön-

temler ve açık anlaşılabilir tasvirler kullanarak Kafkas Savaşı

dönemindeki halkın gerçekçi portelerini ve tarihi olayları yeni-

den canlandırmasını sağlamıştır.

Piyeste yeniden canlandırılmış olan bazıtarihi kişiliklerin isim-

leri kolayca tanınabilmektedir. Örneğin; piyesteki Muham-

med karakterinin tasvirinde atılgan Çerkes süvarisi Kasey

Muhammed'i hemen tanıyabiliyoruz: “12 Ocak 1837 tarihin-
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de Abzehler ve Kabardeyler, birlikte savaşmak üzere Gups

ve Forse ırmaklarının kenarında toplandılar. Dağlıların liderleri

Kabardey Prens Tembolet Hamırza, Abzeh reisi Kasey Mu-

hammed ve Efendi Mezağo'ydı (|.

Beli isimli karakterde, kendisi bir Britanya ajanı olan, Çerkes-

lerin bağımsızlık savaşını destekleyen ve onların arasında 2

yıldan fazla bir süre yaşamış olan Mr. James Stanislaus Bel

(1797 Dundee, Scotland-1858) canlandırılmaktadır. “ -

Berzeg” karakterinde ise ünlü Ubıh lideri Berzeg Girandıko'yı

hemen görmekteyiz (kendisi ayrıca, Hacı Berzeg Girandıko

veya Degumyiko Hacı Girandıko isimleriyle de bilinmektedir).

Naib karakterinde ise Çarlık ordularına karşı bağımsızlık mü-

cadelesi veren Batı Çerkesya'nın kuvvetlerine destek ama-

cıyla Şamil'in elçisi olarak Çeçenya'dan gelen dini ve askeri

ider Munammed Emin kolaylıkla tanınmaktadır.

İmparatorluk askeri idaresinin temsilcileri olarak şahsen

olayların geçtiği yerde bulunarak Kafkasya'da kolonyal po-

litikaları uygulamış olan bir kısım Çarlık subayı gerçekçi bir

dille olumsuz bir şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu karakterler

oyunda, Çarlığın Çerkeslere karşı uyguladığı acımasız ve in-

sanlık dışı kolonyal politikasının sessiz uygulayıcıları olarak

yer almakta ve kendileri yerine yaptıkları işler ve eylemleri ko-

nuşmaktadır. Bazı Rus askeri komutanları dramada o kadar

gerçekçibir şekilde tasvir edilmişlerdir ki onların isimlerinden

Kafkas Savaşı'na gerçekten katılmış olan askerleri kolaylık-

la tanımaktayız. Bu karakterlerden bazıları, daha sonra Rus

İmparatorluğu'nda tümgeneralliğe kadar yükselmiştir. Diğer

taraftan bütün bu isimler hayali de olabilir.

Böylece oyunun üzerine kurgulandığı sorunun, Çerkes dire-

niş kuwvetleri ile imparatorluk askeri idaresi arasındaki jeo-

politik düşmanlık olduğu görülür. Buradaki mücadele aman-

sızdır. Oyunda, bu mücadelenin barışçıl bir şekilde sona

ermesini ve Kafkasya'daki Çarlık politikaları ile anlaşmak ge-

rektiğini savunan, Emzağıko ve Kazarıko gibi fazla ön plana

çıkmayan karakterler de vardır.

Bunun tam tersine, piyeste bağımsız karakterler de gösterilir.

Özellikle bu duruma örnekolarak verilebilecek olan Beçkanı-

ko, Çerkeslerin tarihi anavatanlarını terk etmeyerek toprakla-

rında barış içinde yaşamalarını desteklemektedir.

Diğer taraftan, Ubıhların lideri Berzeg'in duruşu çokfarklıdır.

Berzeg, Çerkesleri, tek bir vücut olarak mücadeleyi sürdür-

meye teşvik etmektedir. Daha da ötesi, Berzeg yorulmadan

yılmadan, önde gelen etkili Çerkes liderlerinin kendilerini bu-

yük görmelerini, başkalarının fikirlerine önem vermemelerini,

geçimsiz hallerini ve kendi aralarındaki anlaşmazlıkları eleş-

tirmekte ve itham etmektedir. Direniş kuwetlerinin en büyük

kısmı, cesaretli Adığe lideri Kasey Muhammed'in bayrağı al-

tında toplanmışlardır. Muhammed, dağlılara karşı yöneltilen

Çarlık eylemlerini sert bir dille suçlamaktadır. Muhammed ve

 

 



 

taraftarları asla ödün vermemektedirler. Onlar, ne Çerkesleri

anavatanlarından çıkarıp atmaya yönelik kolonyal politika-

lardan ne de Çerkeslere karşi uygulanan korkunç kıyımdan

korkmaktadırlar. Bu grup, ömürlerinin son anına kadar asa-

etli ve şerefli bir şekilde Çerkeslerin bağımsızlığını ve özgür-

lüğünü savunur.

Piyesin kurgusundaki bazı kusurlarına rağmen yazar, genel

hatlarıyla din adamlarının hareketlerinin dağlılar Üzerindeki

etkilerini, Kafkas dağlılarının, toplu bir şekilde vatanlarını terk

etmelerine yol açacak olaylara ve eylemlere girişmelerinin

sebeplerini ve kendilerini motive den etkileri ve nihayet o dö-

nemdekitarafsız faktörleri Üzerinde yoğunlaşmıştır.

Piyesin edebi olarak başarılı olmasına rağmen, bazıdil hata-

ları ve oyundaki birtakım karakterlerin tam olarak tanımlan-

mamasıgibi tipleme hataları vardır.

Sonuç olarak; genelde yazarın dramada amacına ulaştığını

söyleyebiliriz. Yazar, vahşibir şekilde tarihi anavatanlarından

ayrılarak bilinmeyen topraklarda yaşamaya zorlanan ınsanla-

rın çektiği acıları, çok net bir şekilde ortaya koymuştur.

Çerkeslerin başından elem verici çok büyük olaylar geçmiş-

tir. Korkunç acılar, sevdikleri Anavatanlarından ve akrabala-

rından ayrılmanın verdiği keder, bilinmeyen topraklarda yok

olma, kaybolma ve yine o topraklarda devamlı olarak ölüm-

cül hastalıklarla yüz yüze gelerek kırılıp gitme... vb.
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“Yareket günü olan 11 Ağustos yaklaştıkça bende de heyecan ariiyordu. Ata toprakla-

rımızı daha öncede görmüş olmama rağmen bu seferki ziyaret bende daha önem arz

etmekteydi. Nedeniise 21 tane genç çocuk bu zamana kadar büyüklerinden duymuş

oldukları anayurt hikayeleri dışında anavatanla ilk tanışacakları anlar ve kalpleri anavatan için çarpan

gençlere rehberlik etmemdi.

11 Temmuz günü saat 10'danitibaren Kayseri'den, Adana'dan, Ankara'dan, Düzce'den gelenler.

Setenay Şimşek (WEYOKE), A.Şamil Özcan (ŞAPSIĞ), E.Emre Çelik (GERIGE), Celal Ocak (YE-

MUZ), Albina Aksöz (YILOKE), Dilara Tokuşoğlu (YILOKE), Ayşanur Şimşek (ARIMBEG), A. Onur

Efe (AFONE), Janset Özdemir (FEREJ), Ufuk Yılmaz (ZEPIŞE), Line Bozkurt (TOĞUZATA), Nart

Bozkurt (TOĞUZATA), Melda Ateş (DOĞUBERZEGİ, Nejan Sayın (TOK), N.Nisa Sezer (TETROKE),

Çağanİnci (FEŞMUH), Albekİnci (FEŞMUH), A.Faruk Doğan JAKE), G:Berkant Kaya (BEKİ), Albina

Aslankaya (HOĞUNDOKG),Sine Kınık (PŞIHOJ). 21 öğrenci ve değerli arkadaşım Demir Kızılkaya

(TiHAKOHE), ben Asım Kaya (KARDEN) Sabiha Gökçen havaalanında buluştuk. Ayrı ayrıillerden

gelmemize rağmen kalplerimiz aynı duygular için çarpmaktaydı, bu nedenle tanışıp kaynaşmamız

çok sürmedi.

Bizi yolcu etmeye gelen Sayın Yaşar Aslankaya, Sayın Yusuf Taymaz ve mütevaziliği ve kibarlığı ile

herkesin taktirini kazanan KAFFED genel başkanı sayın Vacit Kadıoğlu. Kampa katılacak çocuklara

gerekli öğütlerde bulunduktan sonra anavatana selamlarını da götürmemizi söyleyerek bizleri yolcu

ettiler. Saat 14.30 civarında uçağa geçiş yaptık yaklaşık 2 saat bulutların ve Karadeniz'in üzerinde

uçtuktan sonra nihayet sıra dağlar üzerinde daha da yüksek olan Oşhamatfe (Elbruz) beyazlara bü-

rünmüş olarak uçağın penceresinden göründü. Uçağın penceresinden bir diğer dikkatimi çeken ise

sanki cetvelle kağıt üzerine çizilmiş gibi kocamantarlalar ve yeşillikler. Bir o kadar mükemmel geniş

ve düzgün uzun caddeleri ile Nalçik şehri gözümeilişti.

Havaalanı içinden olabildiğince seri geçişten sonra valizlerimizle dışarıya çıktık, bir de baktık ki müt-

hiş bir karşılama töreni. Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ni temsilen Sayın Muhadin Kumahe ve yar-

dımcısı Sayın Cambolat Barisbi. Organizasyondan sorumlu Sayın Fadime Zihirkova, yardımcıları

Sayın Soslan Refüj, Sayın Ratmir Kara. Milli kıyafetler giyinmiş folklor ekibi, televizyon ve radyo

temsilcileri bizleri karşıladılar. Karşılama töreni ve hoş geldiniz BIJE ikramından sonra folklor ekibi,

radyo ve televizyon ekipleri beraberinde, polis eskoru eşliğinde bizleri alarak kalacağımız sanator-

yuma götürdüler.

Kaldığımız sanatoryum 5 katlı, yemekhanesiile birlikte tahmini 600 kişiyi misafir edebilecek kapa-

sitede temiz bakımlı, 24 saat sağlık hizmeti veren, giriş - çıkış 24 saat polis kontrollü bir yer. Bizim

grubumuzla birlikte Konya Sarayönü Başhöyük'ten gelen grup, Nalçik'in Mezdeug bölgesinden

gelen grup ve Nalçik'in içerisinden gelen öğrenci gruplar kalmaktaydı. Gruplar birbirleriyle çok kısa

sürede kaynaştılar. Ortak kültür, ortak dil, ortakfolklor tanışıp kaynaşmayı daha da hızlandırdı.  



  
KAFFED ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü

bu organizasyonda amaç; katılan öğrencilere, Allahın her türlü tabi-

at güzelliğini esirgemeden sunduğu güzel ülke, sevimli, cana yakın

insanların yaşadığı Anavatanın bu güzelliklerini görerek, yaşayarak

anlamalarını sağlamak. Örf ve adetlerimizi, akrabalık ilişkilerini pe-

kiştirmek ve de anadile olan istek ve beceri gelişimi idi. Söz anadile

gelmişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Götürdüğümüz

çocukların hemen hemen hepsi Adığe dilinde çok az şeyler bili-

yorlardı. Bu da beni karamsar kılmıştı. Dil öğretmeni Mukej Lude

Hanımın çabaları sonucu çocuklar anadili de sevmişler. Kısa sürede

günlük hayatta kullanılan cümleleri kurarak konuşmaya başlamışlar,

sayıları, haftanın günlerini, hal hatır sorma gibi konuşmaları kısa sü-

rede öğrenmişlerdi. Böylece benimde karamsarlığım, kısa sürede

sevince dönüşmüş oldu.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve başşehri Nalçik'ten de biraz bah-

setmek istiyorum. Yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı bu ülkede. Nü-

fusun 9659'unu Kabardeyler. 9624'nü Ruslar. 9611'ini Balkarlar,

Soİ'ini de diğerleri oluşturduğu söylenmektedir. Bununla birlikte

yeşilin her tonunun bulunduğu verimli cömert topraklar, Dünyada

susuzluk ve kuraklık baş gösterdiğinde en son etkilenecek bozul-

mamış bakir bir tabiat. Nalçik merkezinde her çeşit ağacın olduğu

6 km uzunluğundaki park. Sosuruko, Mavi Göl, Şegem Şelaleleri,

Mariya Heykeli ve Meydanı, Müze, Dostluk Anıtı ve Oşhamefe sa-

yacağım güzelliklerin bir kısmıdır,

Sosruko, Nart mitolojisinde ateşi insanlara sunan kişi olarak anlatıl-
maktadır. Resimde de görüldüğü gibi kafası, kolları ve sağ eliyle de
ateşi sunuyor şeklindedir. Sosruko'ya ulaşmakiçin, ya kara yoluyla

arkadan ya da Nalçik Parkından göl manzaralı ve yeşillikler içeri-

sinde teleferikle çıkılmaktadır. Mitolojiye göre Sosruko gökten alev

şeklinde inmiş, kayaların içerisinden annesi Setenay onu bulmuştur.

Sosruko Narilarla uzaklara gitmişler ve üşümüşler. Sosruko uzak-

tan yükselen bir duman görmüş, dumanın yükseldiği yere gitmiş.

Ateşin yanında Yınij Dev Adam)ısınıyormuş. Yınij'le aralarından ge-

çen konuşma ve olaylardan sonra Sosruko Yınij'i öldürmüş ve ateşi

de alıp insanlara getirmiş diye yazılıp söylenmektedir.

Benim ve götürdüğümüz çocukların ilgisini çeken yerlerden biri de

1763-1864 yılları arasında yapılan Kafkas-Rus Savaşları adına diki-

len anıtür. Heryıl burada 21 Mayıs tarihlerinde yas ve anma progra-

mı düzenlenmektedir. Bu güne has, müzik ve folklor gösterisi yapıl-

mamakta veiş yerleri çalışmamaktadır diye anlatılıyor.

Gördüğümüz yerlerden biri de Mavi Göl; gerçekten de masmavi,

cam gibi ve durgun, şeffaf ve sessiz, Üzerinde sinekvızıltısı dahi ol-

maz mı? Yok. Çevresialabildiğine yemyeşil çam ormanlarıile çevrili.

Gö), sularını hiçbir yere boşaltmıyor ve berrak.İçerisinde hiçbircanlı

yaşamıyor. Kenarına yaklaştığınızda o kadar duru ki ağaç kökleri

gözüküyor. Derinliği tam olarak bilinmemesine rağmen 365 m. Ala-

nı İse 21600 metrekare. Yaz kış sıcaklığı değişmez -9.3 santigrat

derece olarak tabelasında yazmaktadır.

Mariya Meydanı ve Mariya heykelinden bahsetmeden geçmeye-

ceğim. Çarlık döneminde Rus Çarı İvan Grozni evleneceği kadını

seçmekiçin her tarafa haber gönderiyor. Gördüklerinin içerisinden

zekasıyla güzelliğiyle asaletiyle mükemmel olan Goşene Güçine'yi

görüyor ve de beğeniyor. Bu arada da 1500 Kabardey ailısı kuşa-

nıp Çarile savaşmaya gidiyorlar. Çar İvan da Goşene'yi beğeniyor

ve evleniyorlar. Mariya adını alıyor. Barış imzalanıp savaşa son ve-

rliyor. Mariya'nın sağ elinde yukarıya doğru kaldırdığı kağıtta barış

belgesi olarak anlatılmaktadır. Mariya'nın anısına 1964 yılında da

heykeli buraya dikilmiş.

Rüya gibi geçen gezimizin son günlerine yaklaşıyorduk. 22 Ağustos

Perşembe günü Oşhamafe'ye (Elbruz) gittik. Çok güzel bir gündü

pırıl pırıl güneş. Kabardey'de söylenen bir söz vardır. “Allah sevdiği

kullarına Oşhamatfe'yi güzel bir günde gösterir” diye.

Oşhamafte'nin yaz kış tepesinde hiç kar eksik olmaz 5642 m yük-

sekliği ile Avrupa'nın en yüksek çift zirveli dağıdır. Aynı zamanda

önemli turistik ve kayak merkezidir de. Dağın zirvesinin dibine ulaş-

mak için 3 defa teleleriğe binmeniz gerekiyor. Oşhamtfe'ye yürü-

yerek ilk çıkan Kabardey Kilar Kashir'dir. Resmiikinci istasyonda

asılıdır.

23 Ağustos 2013 dönüşten bir gün önce. Çok güzel bir uğurlama

töreni düzenlediler. Dil kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri

verildi. Folklor gösterisi, şarkılar, televizyon çekimleri, gelecek yıl-

larda daha güzel organizasyonların planlandığı söylemleri yapıldı.

Gezi programlandığı gibi anadil eğitimi, anavatanın güzelliklerini

görerek ve yaşayarak tanıma, akraba ziyaretleri, sosyal faaliyetler,

aynı dili kullanan, aynı duyguları paylaşan çocukların hayallerinde

canlandırdıkları güzellikleri yaşamak olduğu. Bununda gerçekleştiği

kanaatindeyim.

nartl 119

 



 
24 Ağustos sabah saat 7:00'de kahvaltıdan sonra valizlerimizi ha-

zırladık. Setenay, Şamil, Emre, Celal, Albina. Dilara, Ayşe Nur, Akın,

Janset, Ufuk, Line, sevimli maskotumuz Nart, Melda, Nejan, Neris,

Çağan, Albek, Ahmei, Berkant, diğer Albina, Sine ve bizlere orada

her türlü yardımda bulunanlar. Götürdüğümüz çocukların akrabaları

ve orada edindikleri arkadaşları herkeste hepimizde bir hüzün vard.

Havada nemli, yağmur çiseliyor bizim gözlerimizde tıpkı hava gibi

nemlenmişti. Çünkü ayrılığa günler değil saatler kalmıştı. Tek teselli

katılanların birbirlerinden almış oldukları mail adresler, telefon nu-

maraları, gelecek sene ki organizasyonda mutlaka tekrar geleceğim

veya Üniversiteyi okumaya buraya geleceğim nidalarıidi.

Tavsiyem her yıl yapılacak bu organizasyona daha fazlailginin ol-

masıdır. Organizasyonda emeği geçen herkese ben Asım Kaya

(Karden) ve arkadaşım Demir Kızılkaya (Thakaha) adına sonsuz te-

şekkürler ederim.

Nalçik yaz kampına katılan bir kaç öğrencimizden izlenimler:

Gerige Ercan Emre ÇELİK

Hep sorardım kendime, acaba bu Kafkasya dedikleri yer neresidir

diye. Küçüklüğümden beri annemden babama, dayımdan halama,

dedeme kadar her zaman bana bizim o coğrafyadan geldiğimiz,

anavatanımızın orası olduğu söylenmişti. Dürüst olmak gerekirse

daha önceden içimde oraya yönelik ciddi bir merak duygusu olma-

mıştı. Diasporada yaşayan biri olarak sadece, Kabardey-Balkar'ın

benim anavatanım olduğunu ve bizim oradan geldiğimizi biliyor-

dum. Nalçik'e gitme fırsatımın olduğunuilk öğrendiğimde kendime

“neden olmasın ki” dedim. Günler günleri geçiti ve sonunda gidiş

zamanı gelmişti. Heyecanlı mıydım? Tabii ki.

Ailelerimizle vedalaştıktan sonra şafak vakti Ankara'dan ayrıldık.

İstanbul'a vardığımda benimle beraber gelecek, daha öncesinden

tanımadığım fakat asla unutmayacağım arkadaşlarla tanıştım. Ha-

vaalanında biletlerimizi almış, bagajlarımızı vermiş ve transit bölge-
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ye girmiştik. Saat 2:00'de uçağımız havalandı ve rotasını Nalçik'e

doğru çevirdi. Belli bir süre sonra toprak parçaları gözden kayboldu

ve yerini Karadeniz'in dalgalı açıkları aldı. Derken zaman geçti ve

ufukta yer gözüktü. O an o kadar çok heyecanlanmıştım ki inene

kadar gökyüzünden Kafkasya'yı seyir ettim. Tabii ki program çer-

çevesinde gittiğim Elbruz'u da görmeyi unutmadım.

Yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Nalçik'e indik. İndiğimde

dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağım bir atmosferi, havayı, ışı-

ğı buldum orada. Boşuna “Anavatan” diye dememiş dedem bana.

Uzun süren gümrük kontrollerinin ardından bizi Nalçik'te karşılayan

bir Çerkes halk oyunları ekibi oldu. Kisa da olsa hoş bir karşılama

düğünüyaptık orada. Ve ardından 15 gün konaklayacağımız Gomi-

Rodnik Sanatoryum'una doğru yola koyulduk.

Orada yaşayan yaşıt soydaşlarımız bizi sevinçle karşıladılar. Ko-

nakladığımız yer, geniş bir alana kurulu, yüksek güvenikli bir yerdi.

İçinde futbol sahası ve voleybol sahası da bulundurmaktaydı. Tam

anlamıyla çok sıcak bir karşılamaydı. Yolculuğun verdiği stresle ya-

taklarımıza gittik ve uyuduk.

Ertesi sabah güne erken saatte kat görevlimizin bizi neşeyle uyan-

dırmasıyla başladık. Kahvaltıya oturduk. Türkiye ve diğer birçok

bölgenin aksine, Kafkasya'da kahvaltı dahil bütün öğünlerde et ve

şekerin çok yoğun olarak tercih edildiğine acı-tatlı bir şekilde birinci

elden şahit oldum.

O sabah da kampın başlangıcına ilişkin ilk resmi tören yapıldı ve

törene ülkenin medya bakanı gibi devlet bürokrasisinden gelenler

oldu. Akşam yemeğinin ardından 2 saat süren güzel bir dans ak-

vitesi oldu. Şeşen'den Lezginkaya, Kafe'den Wuig'e kadar bütün

danslar oynandı. Sonunda da slow dans oldu.

İlerleyen günlerde Mavi Göl'e, Elbruz'a, Nalçik Parkı'na, Nalçik

Müzesi'ne, Sosruko tepesine ve daha birçok güzel yere gittik. Şe-

hirde güzelbir tur yaptık. Teleterikle hoş bir şehir turu yaptık. Birçok

bölge insanı ile tanıştım. Kendi dilimden düzinelerce kelime ve se-

lamlaşmayı öğrendim.  



 
Nalçik'te insanlar yoğunlukla ticaretle uğraşıyorlar. Genel olarak

bakıldığında ucuz yaşanılabilir bir memleket. Yalnız tekstil ürünleri

çoğunlukla Türkiye'den geldiği için pahalı fiyata satılıyorlar. Su yeri-

ne genellikle bizim orada “gazlı su” olarak tabir ettiğimiz, soda içili-

yor. Yemeklerde ise genellikle bu gazlı suyun meyve aromalı türleri

içiliyor. Nalçik zaten genel olarak nüfusuna oranla geniş bir alana

kurulmuş bir şehir, dolayısıyla sokaklar ve caddeler de geniş oluyor.

Hemen hemen her caddenin kenarlarında yeşillendirilmiş alanlar

var. Şehirde çok sayıda sokak köpeğivar. Fakat bu köpeklerin hep-

si bakımlı ve halk tarafından da oldukçaiyi bir şekilde besleniyorlar.

Bilindiği üzere Türkiye'de gündelik hayatın temposu yüksektir ve

alışılması zordur. Burada Türkiye'nin aksine insanlar rahat bir tutum

sergilemekte ve bu onların hayatına olumlu olarak yansımakia.

Kampın benim için en önemli parçalarından biri de orada tanıştığım

ve çok yakın arkadaş olduğum Suriye Çerkesleri oldu. Kendilerinin

dediğine göre Suriye'deki iç savaşa müteakiben devlet onları ko-

ruma altına alarak buraya getirmiş. Kendilerini kendime çok yakın

hissediyorum. Gerek aileleri gerekse kendileri çok cana yakın, asil,

yardımsever ve neşelikişilerdi, her Çerkes gibi.

Bu kamp benim ufkumu çok değiştirdi. Şahsen önümüzdeki yıl-

larda orayı tekrar görmeyi umut ediyorum ve ileri ki aşamada ise

vatandaşlık alip yerleşmeyi düşünüyorum.

Kısacası eğerelinize böyle birfırsat geçtiyse kesinlikle gidin. Sade-

ce ata toprağını görmek için değil. Oradakiailelerinizi, köyünüzü de

görmüş olursunuz. Nalçik'e giderken 4 arkadaş gittik. Ama döndü-

ğümde en az yirmi arkadaşla döndüm.

Bana bu onuru yaşatan başta Kabardey-Balkar Cumhuriyeti olmak

üzere, Kafkas Demekleri Federasyonu'na, Demir ve Asım hocaları-

ma ve Sanatoryum personeline ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Eğer bütün busüreci özetleyecek olursam, şunu söyleyebilirim;

Kafkasya sadece Kafkasya değil,

Kafkasya sadece anavatan değil.

Kafkasya benim bir parçam,

Ben de Kafkasya'nın bir parçasıyım.

Gururla söylüyorum,

Ben Nalçikli'yim.

 

Ahmet Faruk Doğan

Kafkasya'ya gitme arzusu düşüncelerimi süslerken görmüş oldu-

ğum “Haydi Gençler Kafkasya'ya” davetini görünce düşünceleri-

min gerçekleşmesine ilk adımımı atmiş oldum. Konuyu babamla

değerlendirdik ve hemen müracaat telefonunu arayarak değerli

Asım Kaya'ya ismimi yazdırarak müracaatımı yaptım. Daha sonra

gerekli hazırlıkları yaparak 10 Ağustos günü Kayseri'den yola çık-

tik. 11 Ağustos sabahı İstanbul Sabiha Gökçen havaalanındaydık.

Orada diğer rehberimiz Demir Kızılkaya ve Ankara, Adana, Düzce

illerinden gelen arkadaşlarımızla tanıştık. 14.30 uçağıyla gitmek için

yola çıktığımız atalarımızın yurdu Kafkasya'ya doğru havalandık. 2

saat süren bir yolculuktan sonra Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin

başkenti Nalçik havaalanında kendimizi bulduk. Güzel bir karşılama

töreninden sonra kalacağımız yer olan Sanatoryumagittik ve 2 haf-

ta sürecek olan kampımız başladı.

Bu 2 haftalık kampımızın ilk başlarında oradaki arkadaşlarımızla ta-

nışma ve anlaşma zorluğu çektiysek de bunu bir şekilde hallettik ve

düzenlemiş olduğumuz gezilerde iyice kaynaştık. Kampımızdakiilk

gezimizi Mavi Göle yaptık ve orada bizi çok farklı ve temiz bir doğa

harikası karşıladı. Bu yaptığımız ilk gezi benim için ayrı bir önem ta-

şıyordu çünkü geziden sonra yapmış olduğumuz pikniğin sonunda

ilk defa Şeşen oynamıştım.

Sonraki günlerde yapmış olduğumuz şehir turlarında Sosruko'yu

(Çerkes efsanesine göre ateşi insanlara getiren kişi ), müzeyi, şe-
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hirdeki anıtları, Kazanuko Jabağı'nın mezarını ve şehir merkezini

gezmiş olduk. Yine ilerleyen günlerde yapmış olduğumuz şelale

gezisinde de bizi doğal güzellikler karşılıyordu. Bu yaptığımız ge-

ziler dışında Sanatoryumda çeşitli spor faaliyetleri yapıyorduk ve

her sabah telaffuzlarda biraz zorlansakia Adığece öğrenme ders-

leri devam ediyordu. Her akşam.Sanatoryumun bahçesine yapmış

olduğumuz cegulardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Benim

daha önce bir deneyimim olmadığı için sadece izleyici olarak ka-

tılyordum, fakat ilerleyen günlerde bilen arkadaşlarımızın yardımcı

olmasıyla ilk başta çok heyecanlanmış olsam da ben de danslara

katılmaya başladım ve kamptaki günlerimiz böyle güzel bir şekilde

devam etti.

Nalçik'teki kampımız devam ederken sıkıntı çektiğimiz tek konu ye-

mekler oluyordu. İlerleyen günlerde bizim grubumuzdan sorumlu

ağabeyimiz Ratmir Karov'la yine küçük bir şehir turuna çıktık ve

akşama kadar şehir merkezindeki alışveriş merkezini ve hediyelik

eşya dükkanların gezdikten sonra saat 21.00'da başlayacak olan

su gösterisini izlemek için Cumhurbaşkanlığı binasının karşısında-

ki parka gittik. Orada geçirdiğimiz 2 saatin sonunda güzel bir su

gösterisi seyrettikten sonra bu güzel ve yorucu günün ardından

Sanatoryuma döndük. Nalçik'ten ayrılmamıza birkaç gün kala be-

nim de en çok gitmek istediğim “Oşhamaho”ya yani Elbruz'a yola

çıktık ve uzun bir yolculuğun sonunda Avrupa'nın en yüksek dağına

ulaşmıştık. Teleferiklerle yukarı çıkıp oralarda hatıra fotoğrafları çek-

tirdik. O gün benim oradaki en mutlu olduğum günlerdenbiriydi ve

güzelbir günün ardından Nalçik'e döndük.

Yavaş yavaş dönüş günümüz yaklaşıyordu. Türkiye'ye dönmemize

2 gün kala çok azda öğrenmiş olduğumuz bilgilerle Adığece ata-

sözlerive şiirler okuyarak bir veda töreni düzenlendi ve ödüller aldık.

Ertesi gün Kafkasya'nın Mezdeug bölgesinden gelen arkadaşları-

mizi uğurladık. O gün bizim Nalçik'teki son günümüzdü ve Nalçikli

arkadaşlarımızla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdik ve o akşam arka-

daşlarımızla vedalaştık.

25 Ağustos sabahı bizim için zor olan bir yolculuğa çıkmakiçin ha-

zırlandık. Orada bize her konuda yardımcı olan Züryana ve Aksana

ablalarımızla hüzünlü bir vedadan sonra, Nalçik havaalanına gittik

ve bu topraklara tekrar gelme arzusuyla Türkiye'ye doğru havalan-

dık, 2 saat süren yolculuğumuzun sonunda tekrarİstanbul'daydık.

Burada da Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok güzel arkadaşlıklar

kurduğumuz grubumuzla tekrar görüşme dilekleriyle vedalaştıktan

sonra saat 18.00 gibi5 kişilik Kayseri grubumuzla tekrar Kayseri'ye

döndük ve gezimizin sonuna ulaştık.

11-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz bu

gezi benim içinilklerin yaşanmış olduğubir tatildi ve çok güzel arka-

daşlıklar edinmiştik. Bizim için bu geziyi organize eden KAFFED'e,

diğer yetkililere ve rehberlerimiz Asım Kaya ile Demir Kızılkaya'ya

çok teşekkür ederim.

 

Ayşe Nur Şimşek

Kafkasya, küçüklüğümden beri hayalini kurduğum babamın dilin-

den düşürmediği Anavatanım. Küçükken tam bir anlam ifade et-

mezken, büyüyüp bazı ortamlara girip Çerkesliğin kıymetini anla-

yınca benim en büyük hayalim oldu. Ama hep büyüyünce derdim.

Oysa bu yaz gideceğim aklıma bile gelmezdi.
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Nihayet büyük gün geldi. Herkes heyecanlı... Karadeniz'in Üstün-

den geçerken derin duygular kaplıyor insanı... Yıllar önce sürgün-

de, atalarımızın en yakınlarını vermiş olduğunu bilmek, onların acılar

içinde geçtiği bu denizden geçmek insanı tarif edilemez bir acıiçe-

risine sokuyor.

Nihayet Anavatanımızın dağları göründü. Oşhamate'yi hemen seç-

tik. İndiğimizde bizi muhteşem karşıladılar. Anladım ki burada bizi

bekleyenbirileri var.

Sanatoryuma yerleştik. Orada kurduğum dosilukları asla unutama-

yacağım. Daha çok oradakilerle Nalçik ve Mezdeuklularla samimi-

yet kurmaya çalıştım. Oraya giderken Çerkesçeyi tam bilmemem

beni çok tedirgin ediyordu. Bu durumumdan dolayı onlar bana

çok yardım ettiler. Onlarla koyu sohbetler edemesem de. Konuş-

malarıma katılabiliyordum. Aksana, Zuryana, Ratmir, İslam, Lena,

Milana, Marina, Gambeg asla unutamayacağım isimler. Hiç biriyle

de Türkiye'ye döndükten sonra iletişimimizi koparmadık. Hepsine

seneye de geleceğime söz verdim.

Gezdiğimiz yerlerde unutulmazdı. Mavi Göl, Sosuruko, Şegem, Oş-

hamafte hepsi çok güzeldi. Nalçik'te dikkatimi en çok çeken şey ise

yeşilliğin, doğal tabiatın hiç bozulmamış olmasıydı.

Bunların dışında sabahları aldığımız dil kursları sayesinde Çerkes-

çemiz bayağı gelisti. Beni en mutlu eden şey eve döndüğümde an-

nemlerle Çerkesçe sohbetlerine katılmak oldu.

Ama Nalçik'te en çok özlediğim akşamları yaptığımız cegulardi.

Herkes bir arada çok eğleniyorduk. Her geçen gün ben buraya

daha çok bağlanıyordum.

Maalesef sanatoryumda günü gelenler ayrılmaya başladılar. Her

giden grup beni çok Üzüyordu. Sıra bize geldi. Son gecemiz oldu-

ğundan cegu saat 2'ye kadar uzattık. 24 Ağustos sabahı çok kö-

tüydü. Her güzel şeyin bir sonuvardı elbet, Ama düşünüyorum da

sürgünde atalarımız ayrılmamış olsaydı. Bende buradakiler kadar

şanslı olsaydım keşke. Anavatanda doğup büyümek çok farklı olur

sanırım. Her yerde anadilini konuşmak, içinden geldiği gibi cevap

vermek. Özgürce ben Çerkesim diyebilmek mesela.

   



 

 
KAFFED

Maykop'ta

düzenlenen

yaz kampına

da yine

Öğretmen

nezaretinde

Öğrenciler

gönderdi.

Okuyucularımız

için Maykop

yaz kampı

izlenimlerini

derledik.

 

apik aydın ipek

“yer şeyden önce bizlere bu güzel günlerin yaşanmasına vesile olan Kaffed ve Adıgey

Cumhuriyeti yetkililerine sonsuz şükranlarımı bildirmeyi üzerime bir borç olarak görü-

yor, teşekkürler ediyorum.

  

Anavatanımıza adım attığımızilk andan itibaren ve ayrılışımızın son anına kadar inanılmaz derecede

samimiyet, hoşgörü ve sevecenlikle karşılandık, misafir edildik ve uğurlandık.

Anavatanımızda gezilebilecek, görülebilecek ve yapılabilecek; doğa güzellikleri, kanyonlar, ziyaret

edilecek yazar, müzisyen ve Adığe müzikaletleri ustaları, ağaç işi ustaları, tiyatrocular, Adığe kültü-

rüne hizmet eden kişiler, müzeler, Adığe kıyafetlerini dünya barışına katkıda bulunacak şekilde te-

malar işleyerek tanıtan stilistler, dövüş sporları, tırmanma sporları, üniversiteler, yarış atı çiftlikleri ve

daha aklımıza gelmeyen her yeri gezip gördük,ziyaret ettik. Her nereyegitti isek en üst kademedeki

kişiler tarafından samimiyetle karşıladılar,ilgilendiler.

Ayrıca gezebildiğimiz kadarıyla Adığe köylerini gezip gördük. Müzelerini, savaşta kaybedilen soy-

daşlarımızın anısına yapılan anıtları ve okulları Ziyaret ettik. Okullara gittiğimizde; öğrencilerellerinde

çiçekler, yüzlerinde tatlı heyecan ve gülücüklerle karşılandık. Bu güzel karşılanmalar, ilgili davra-

nışlar bizleri gayet sevindirdi, memnun etti. Karşıladıklarında bir çoğununilk sözleri “ dedelerinizin

yurduna, köylerinize, anayurdunuza, evinize hoş geldiniz” olmuştur. Bu duygularda insanı gayet

mutlu ediyor. Ben de anavatandaki soydaşlarımızın dedikleri gibi; kendimi doğduğum köyde ve

doğduğum evdeymişim gibi hissediyordum. İnanıyorum ki gruptaki arkadaşım Şovcen Cevdet ve

tüm çocuklarımızda benimle aynı duyguları paylaşıyorlardır.

Yine Şovcen Reyonundan gelen bir grup, ismini hatırlayamadığım başka bir grup ve Aşemez grubu

gelerek bizlere cegu yaptılar. Dansları, voredleri ve okuduklarışiirleri ile bizlere hoşça vakit geçirttiler.

Özellikle” Bir Avuç Toprak ve Güzel Vatanım” adllı şiirler beni ve Adığabze bilenleri duygulandırdı

ve ağlattı.

Nalmes'i ziyaret ettiğimizde Rus tiyatrocular bize Rusça tiyatro sergilediler. Her ne kadardillerini

anlamazsakdatiyatro güzeldi. Bunu da bizlere değer verdiklerinin göstergesi olarak gördüm.

Kavordoskii Reyonun'dan Aslan Bey bizleri pikniğe davetettiler. İlgileri ve ikramları ile unutulmaya-

cak kadar hoşça vakit geçirttiler.

At çiftliğinde ata binmek, olimpik havuzda yüzmek ve yüksektırmanma da çok güzeldi. Çocukları-

mız buralarda çok eğlendiler. Ve derken günlerimiz hemen bitti, dönmek zorunda kaldık.

Anavatanımıza gidiş-gelişlerin sağlanmasıelbette ağır külfetleri beraberinde getirmektedir. Ancak

bu faaliyetlerin sonsuz derecede faydaları olduğuna inanıyorum. Öyle ki yolculuğun başında Adı-
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gelikle, khabze ile pekte ilgisi bilgisi olmayan bazı çocuklarımızın

orada kaldıktan sonra gururla “Ben Adığe delikanlısıyım” dediklerini

duydum. Vatanı görmek, tanımak, Adığe danslarını görmek, vored

ve şiirleri duymak, çocuklarımızda vatan aşkı ve Adiğelik ruhunu

aşılayacaktır. Orada günlerin nasıl geçtiğini bilemediklerini, hoşça

vakit geçirdiklerini: sonucunda bir dahaki yıla tekrar gelelim dü-

şüncesiyle ayrıldıklarnı gördüm. Buetkinliklerin imkanlar dahilinde

daha fazla yapılması Adığe toplumu üzerinde mutlaka güzel etkiler

bırakacağına inanıyorum.

Orada bizleri yalnız bırakmayan Türkiye'den dönüş yapan soydaş-

larımız Nihat Berzek, Vedat Berzek, Çeteo İbrahim, Yediç Baturay,
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DAR Başkanı Abdullah Hızel ve isimlerini hatırlayamadığım bir ikikişi

daha vardı, onlara da çok teşekkürler ediyorum.

15 gün boyunca konuşmadan dolayı sesi çıkmaz hale gelene ka-

dar, yorulmadan usanmadan bizlere tercümanlık eden, her işimize

koşan Yediç Gupse kızımıza da çok teşekkür ediyorum.

Sözün özünde ömrüm boyunca yaşadığım güzel nadir günlerin

çoğunu anavatanımız Maykop'ta yaşadım. Tüm emeği geçenlere

sonsuz teşekkürler ediyor, bu güzel etkinliklerin devamını diliyorum.

Dünyanın dört bir tarafına dağıtılmış tüm Adığe kardeşlerimizle bir-

likte Anavatanımızda yaşamak umuduyla...

      

 

 



 

 

alkas Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği, her sene

20 gencimizin dede vatanını görmesi, gezmesi programı

/ gereğince, 25 Ağustos - 08 Eylül 2013 tarihleri arasın-

da gerçekleştirilen gezi sırasında 14 gence refakat etmek beni çok

duygulandırdı.

 

Bu organizasyonda emeği geçen Federasyonumuzyetkilileri ve ça-

lışanlarıile Adığe Cumhuriyeti yetkilileri Sayın Bakan (Keyr Myxbaman)

Kul Muhammed Bey'e ve Mahmut Bey'e, DAR Başkanı Abdullah

Bey'e, Bakanlığın görevlendirdiği, gençlerimize anne-abla şefkatiyle

davranan, her an bizimle birlikte olan sevgili Tanya, Lena, İra, Natali

ve Gupse'ye 18 saat mesai yaparak bizimle birlikte oldukları için

teşekkür ediyorum. Onlar koşturdular, bizi gezdirip eğlendirdiler.

Tüm şımarıklık ve hoyratlıklarımıza tebessüm ettiler. Ergin ve olgun

insanlar sizi kutluyorum.

Maykop'daki konaklama yerimize kadar gelip, şarkılarımızla dans-

larımızla bize öz kültürümüzü yaşatan Mariyet Hanım, Nuriyet Ha-

nım ve grubundaki organizatör, şarkıcı, oyuncu, şiir okuyan kar-

deşlerim size borcumuzu ödeyemeyiz. Sesiniz, müzikleriniz hala

kulaklarımızda yankılanıyor, danslarınız hayalimizde görüntüleniyor.

Lİİboncay-ıubOTXbOK.

Bu yazıyı okuyanlar gezinin anlatılmasını beklemesinler, ne yap-

maları gerektiğine karar versinler. (Xbanxox) Granitli Kanyonun

rengârenk kayalı yamaçlarının ortasında akan suyun müziğini ve

her 200 metrede görülen şelalelerin lezginkasını, onlara eşlik eden

yeşilin her tonunu giyinmiş ormanların yapraklarıyla tuttuğu ritmi

muhakkak görsünler. Derin Kanyon'un 500 metrelik, insanı kucak-

layan dik yamaçlarıyla ancak trenle gezilebilen kanyonun içinde ça-

inan ıslık veya düdük sesinin peş peşe 7 notaya çevrilerek size geri

gönderildiğini duysunlar. Çabam boşuna, o vatanı gördüğünüzde

sözün bittiği yere geliyorsunuz.

Gaverdovski semtinde bizi konutuna iki kez davet ederek piknik

sefası yaşatan herkese bir çift rixbaklbiu veren Tlxbalı1a Aslan Bey'e,

orada bize katılan eski Kültür Bakanı Çevişe Gazi'ye, eski Bürokrat
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cevdet soycan

Aslan Bey'e, Necdet Hatam Bey'e, gazeteci Nurbi'ye, İsrailli Ya-

şar Bey'e ilgileri ve verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Atöl-

yesini bize açan büyük usta sanatçı Zamudin Guçev ve çalışanı-

na sonsuz teşekkürler. Olimpik yüzme havuzunda olağanüstü ilgi

gösteren ((byarbo Tak) Guağo Amin'e, (Txbaluao Ackap) Thaşave

Asker'e, (KbyHubikbo Xba6rı) Kunçuko Hable'de bizi ağırlayan (Bopuc)

Boris beyefendiye, (Teyuox Libirby) Tevçöj Tsığu reyonunu gezdiren

(falubik Haröwü) Eşin Nalbiy kardeşimize, at çiftliği müdürü ve ça-

lışanlarına, (Xbakypka Xbaön) Hakurne Habil reyonu Kültür görevlisi

(Engap Mapwer) Yeldar Mariyet Hanım'a, bize çalışma ofislerini açan

yazar Meşbeş'e İshak ve (A6ayrınax») Abdullah beylere, Kickbox-

Karete-Judo salonu hocası ve müdürü (Kbaraluao Ackap) Keleşave

Askar'e, müze görevlileri ve bize katalog veren (Tay Acrark) Tev As-

lan ile (Hukonal HAyLukeBmu) Nikolay Yanuşkoviç Bey'e ve isimlerini

alamadığımız tüm tesis çalışanlarına candan teşekkür ediyorum.

Yürekleri bu toplum için atan, kafileyi günde iki kez arayan, günaşırı

ziyaretimize gelen Nihat Berzeg, Vedat Berzeg, Dr. Necdet Hatam,

Dr. Baturay Yedic, Mehmet Yedic, İlkkurşunlu Ridvan, Maraşlı Ya-

şar, Şevcen Burhan beylere, işyerinde ve piknikte ikramda bulunan

HbillanC İbrahim beye, otel çalışanı ve yemekhane görevlilerine yü-

rekten teşekkür ediyorum.

Hepsi zor şartlarda kardeşliklerini ispat ettiler. Biz döndük gönlü-

müz orada kaldı. En güzel sağlık ve selametlikler sizin olsun. Canla-

rım, kardeşlerim, ruhum KAFKASYAM HOŞCAKALIN.
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Yazarı: Dr.Stanislav Lakoba

Çeviri: Uğur Yağanoğlu

Türkçe Yayın Editörü: Sezai Babakuş

KAFFED-Abhazya Çalışma Grubu ve Abhazya'nın Dostlarının

katkılarıyla

ÖNSÖZDEN

“Abhazya'nın tarihi inişli-çıkışlı, uzun ve zorlu bir yolculuktur. Bun-

da, kendi özgün koşullarından ziyade yakın ve uzak çevre dina-

mikleri rol oynamıştır. Bulunduğu coğrafyanın geçiş güzergahı

olması, çevresinde sürekli genişlemek isteyen uygarlıkların (toplum-

ların, devletlerin, siyasal ve kültürel güç merkezlerinin) bulunması,

Abhazya'nın ve Abhaz halkının kaderine büyük ölçüde hükmetmiş-
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tr. Elbette Abhazya'nın da büyüyüp genişlediği ve çevresine hük-

mettiği dönemler olmuştur. Nihayetinde bu, güç mücadeleleriyle,

savaşlarla, yendi ve yenilgilerle, sürgünlerle örülü bir tarihtir”

“Abhazya'nın önde gelen tarihçileri, arkeologları, etnografları, folk-

lor uzmanları, dilbilimcileri, edebiyat araştırmacıları ve sanat tarih-

çileri tarafından yazılmış olan bu kitap, ilk çağlardan günümüze

Abhazya'nın ve Abhazların tarihini, çevre coğratyadaki halklarla

ve siyasal-kültürel merkezlerle karşılıklı ilişkilerini de kapsayan çok

yönlü bir bütünsellik içinde anlatmaktadır. Kitap, 150 yıldır anava-

tanından uzak ve tarihinden kopuk olarak diyasporada yaşayan

bizlere “ana kaynağı yeniden keşfetmek” üzere çok değerli bilgiler

sunmaktadır. Bize, tarihimizin 21 Mayıs 1864”le simgelenen sürgün

sonrasından ibaret “küçük bir su birikintisi” olmadığını, bin yıllarca

derinliğe ve genişliğe sahip “büyük bir denizin” bileşeni olduğumu-

zu hatırlatıyor.”
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Gökören köyünün Kafkasya'nın bugün

 
Karaçay-Çerkes

bölgesinde yer alan Abaza bölgesinden sürgünde gelen Aşkaruva

Abazaları tarafından 1859 yılında kurulduğu tahmin edilmektedir.

erkesler köyün adını Göğren olarak teleffuz ederler.

Köy silme Abazadır. Birkaç Kabardey ailenin dışın-

- da dışarıdan yerleşmeye olanak verilmemiştir. Bir

zamanlarkırları koyun, kuzu, sığır sürüleriile doluydu. Akşam

üzeri köy toz bulutu içinde kalırdı. Meleşen kuzuları enleriile

ayırır, evlerimize götürürdük. Sütü, yoğurdu, yağı bolbir köy

idi.

 

Kışın yaşlılar haçeşlerde toplanır; askerlik anılarını, göçle ilgili

duyduklarını anlatırlardı. Gençler kendi aralarında toplanır,

kızlarla 'semerko' yaparlardı. Evlerden mızıka sesleri yükse-

lirdi. Düğünleri çevre Çerkes köylerin de katılımı ile çok gör-

kemli olurdu. 200-300 atlının katıldığı olurdu. Kız almaya ge-

lenlere ağır işkenceler yapılırdı. Gelinin indirilmesinden sonra

üç gün samanlıkta cegu yapılırdı. Müşterek kültür doya doya

yaşanırdı.

Sonra hızlı kentleşme sürecine girildi. Gökören'de diğer köy-

ler gibi süratle boşaldı. Köylerdeki üretim yetmez oldu, ara-

ziler satıldı, köyler ıssızlaştı, söndü. Çorum'da, Ankara'da,

İstanbul'da, Almanya'da Gökörenler oluştu. Şimdi köye ye-

niden itibar edilmektedir. Artık köyde elekirik, su şebekesi,

kanalizasyon, göletler, asfalt yolları bulunmakta, köy içi yol-

ları ve meydanlarıkilit taşlarla örülmüş durumdadır.
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Artık dönüş emareleri görülmektedir. Müşterek kültürün ya-

şandığı eski günlere dönebilmesi için yorgun insanlarını bek-

lemekiedir.”

Türkiye'de Çerkes Yerleşimi

Büyük Çerkes Sürgünüile Osmanlı ülkesine ulaşan Çerkes-

leri zamanın yöneticileri ince bir plan dahilinde ülke sathı-

na yerleştirdikleri ve bu şekilde saraya Çerkeslerden bir set

oluşturarak güvenlik çemberine alındığı hep söylene gelmiş-

tir.

Yoğun Çerkes yerleşimininilk ana arteri Uzunyayla platosun-

dadır. Burası Karadeniz'in altında Sivas'ın kuzeyinde başlar.

Pınarbaşı-Göksun çizgisinden Hatay'dan Reyhanlı'ya yöne-

lerek Akdeniz'e ulaşır. Burada merkez Pınarbaşı'dır.

İkinci büyük Çerkes yerleşimi Kocaeli'nin Karadeniz çizgi-

sinden başlayıp Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik çizgisinde

Balıkesir'i içine alarak Marmara'yı dolayısıyla İstanbul'u ve

sarayı çevreleyen bir set oluşturan yaydır. Burada merkez

yoğunluğu Düzce ve çevresidir.

Bunların dışında Osmanlı ülkesindeki Çerkes yerleşimleri bu

ana arterlere bağlı daha küçük kümelenmelerdir. Bunlardan
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birisi de Çorum-Yozgat-Tokat kırsalındaki Çerkes kümelen-

mesidir. Bu üç ildeki Çerkesler mülkisınırları aşarak, geçmiş-

te müşterek kültürün yaşandığı geniş bir alan oluşturmuşlar-

dır. Oluşturulan bu Çerkes interlandı neredeyse Uzunyayla

cesametindedir. Cenaze, düğün, kutlama gibi sosyal etkin-

likler bu alanda birlikte gerçekleştirilmiştir. Buradan karşılıklı

yakınlaşmalar, dostluklar gelişmiş, evlenmelerle sihri hisım-

klar doğmuş, bağlar kuvwvetlenmiştir.

Gökören köyü, bu alanın içinde yer almıştır. Bu köyler; beyaz

badanalı evleri, bakımlı bahçeleriile fiziki bir estetik yaratma-

nın yanında, yüzlerce atlının iştirakıile yapılan düğünleri, farklı

çalgı ve müzikleri, daha modemtarz ve giyimleri, misafir an-

layışları, farklı yemek ve tüm örf ve adetleri ile değişik, özgün

ve dominant bir kültürün farkındalığını yaratmışlar. Güveni-

len, imrenilen bir toplum olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

1955 yılından itibaren Türkiye'de köyler ekonomik yetmezlik

içine düşmüş ve tüm dünyada yaşananhızlı kenileşme süre-

cine girilmiştir. Çerkes köyleri bu süreci genlerindeki göç vi-

rüsünden olsa gerek daha hızlı, daha çalkantılı ve daha vahşi

yaşamışlardır.

Köyler süratle boşalmış, araziler satılmış, hayvan varlıkları  



sona ermiş, köy canlılığı bitmiş, gerçekleşen göçlerle

büyük kentlerin varoşlarına dolmuşlardır. Bir kısmı da

yurt dışına açılmıştır. Çerkes köyleri de diğer komşu

köyler gibi sessizleşmiş bir çoğu birkaç yaşlının bulun-

duğu viraneliklere dönüşmeye başlamıştır.

2000'liyıllarda köyler yeniden önemsenmeye başlamış-

tır. Köylerin ekonomik yetmezliği devam etmekle bir-

likte Çerkeslerde müşterek kültürü yaşama arzusu uç

vermeye başlamıştır. Bu nedenle yeniden bir canlanma

başlamış olup yorgun dönüşçüler görülmektedir. Birçok

Çerkes köyü Çorum yörelerinde yeniden inşa edilmek-

tedir. Bu amaçla bir çok yapı kooperatifleri kurulmuştur.

Köylerin alt yapıları sağlanmıştır. Konumuz olan Gökö-

ren köyü de tüm bu süreçleri yaşamıştır. Şimdi kısmibir

dönüş hareketi içindedir.

Köy Tarihçesi

Köy Kafkasya'nın bugün Karaçay-Çerkes bölgesinde

yer alan Abaza bölgesinden sürgünde gelen Aşkara-

va Abazaları tarafından 1859 yılında kurulduğu tahmin

edilmektedir.

Köyün kuruluşuveilk gelenleriile ilgili ciddi bir arşiv ça-

ışmasına başlanmış olup elde edilen bilgiler tamamlan-

dığında toplumla paylaşılacaktır.

Söylenceye göre ilk defa önden gelen yedi aile tara-

fından kurulmuş, daha sonra aynı yöreden gelen diğer

ailelerin iltihalarıyla hane sayısı 65-70, nüfus sayısı da

    

Bereketli topraklarda buğdaylar 
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300-350 ye kadar çıkmıştır. Bir başka söylenceye göre ise

bu yedi anaç aile Kafkasya'dan gelerek önce Uzunyayla'nın

Abaza-Aşkarava köyüne (Kazancık köyü) yerleşmişler, bir

süre sonra buradan ayrılarak Çorum sancağına bağlı Hüse-

yin Abat (Alaca) bucağına gelerek bugünkü yerlerinde köy

kurarak yerleşmişlerdir. Bunun delili olarak halen Kazancık

köyünde Bzekho sülalesinin yerinin muhafaza edildiği; ay-

rıca, Kazancık köyünden ayrılanların Karacaören, Demirbo-

ğa, Tavladere, Potuklu, Aşağı ve Yukarı Borandere köylerini

kurduklarını, Gökören'in de bu aşamada aynı zamanda ku-

rulduğu araştırmacı ve yönetici Sn. Muhittin Ünaltarafından

ifade edilmektedir.

Köyün ilk ismi Gökviran'dır. Sonraları Güveren ismi kulla-

nılmış, daha sonra resmi olarak Gökören ismini almıştır.

Çerkesler köyün ismini 'Ö' harfini uzatarak Göğren demeyi

tercih etmekteler. Köy silme Abaza-Aşkaravadır. Geçmişte

birkaç Kabardey aile dışında başkalarına yerleşme olanağı

verilmemiştir.

Köyün Coğrafi Yeri ve Hali hazır Altyapısı

Gökören köyü Anadolu'da Kafkas kavmiolduğu bilim çevre-

lerince kabul edilen Hatti ve Hitit uygarlıklarının merkeziolan

Çorum ili Alaca ilçesi mülki sınırları içindedir. Alaca ilçesinin

doğusunda (Zile-Tokat yönü) bulunmakta olup ilçeye uzak-

lığı 14 km'dir. 3 km doğusunda Abaza Sultan köyü, 5 km

batısında Kabardey Kapaklı köyü bulunmaktadır. İl merkezi

Çorum'a Alaca ilçesinden gidildiği takdirde 64 km, Ortaköy

yolundan direk gidildiğinde 46 km'dir. Bu yol dağ yolu olup,
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oldukça manzaralıdır. Bu yol Yeşilyayla, Ballıyakup, Öl-

köy ve Oruçpınarı isimli Çerkes köylerinden teğet geçe-

rek, ünlü şampiyon Mahmut Atalay'ın köyü Cemilbey'in

içinden geçerek Çorum'a ulaşır. Gökören köyünün çev-

resinde bulunan, yakın ilişkileri olan diğer Çerkes köyleri

Alacahöyük kalıntıları içinde bulunan Abzeh - Mahmudiye,

Şapsığ - Seyitnizem, Kabardey - Altıntaş, Abaza - Çerkes

Bakır, Abaza - Çayırözü, Abaza - Ağıllı, Abaza - Fuadi-

ye, Abaza - Osmaniye (Burunören), Abzeh - Sulucalan,

Şapsığ-Körpinar köyleri yer almaktadır. Bu köylerle ilişkiler

sıcak ve canlıdır. Kız alıp vermeler yoğundur.

Köyün okulu oldukça geç 1960 yılında açılmıştır. Ancak

eğitime, okumaya olan aşırı istek bu açığı kapatmıştır. Bu-

gün okuma yazma oranı 90100'dür. Köyden yetişmiş hu-

kukçular, mühendisler, ordu mensupları, emniyet görev-

ileri, öğretmenler, idareciler bulunmaktadır. Yurt dışında

işçileri ve işverenleri bulunmakta,ilçeninilk yargıtay üyesi,

ilk F-16 pilotu, ilk kara helikopter pilotu köyümüzden çık-

mıştır.

Köyün camisi 1970 yılında özel taşlarla yeniden yapılmış-

tir. Köye asfalt yollardan girilmektedir. Köyiçi yolları, mey-

danları, ve çeşme başları özel idare müdürlüğü yapan aynı

köyden Yakup Keleş'in katkıları ile tamamenkilit taşından

yapılmıştır. Şebeke suyu, kanalizasyonu, elektriği munta-

zam çalışmaktadır. Ayrıca köy içinde birisi büyük pınar(Z1-

du) diğeri şeker su olmak üzere iki çeşme bulunmaktadır.

Çeşmelerin özel estetik yapıları çevrede ilgi çekmektedir.

Şeker su damacanalarla dışarıdan gelenler tarafından ta-

şınmaktadır. Köy çevresi içinde de dört adet çeşme bu-

lunmaktadır. Su bolluğu bahçe tarımını geliştirmiştir. Her

evin önü çevrilmiş bahçeler halindedir. Bunlar güller ve

çimlerle estetik bir görünüm yarattıkları gibi sebze ve mey-

ve yetiştiriciliğinde de ciddi gelişmeler göstermektedir.

Coğrafya ve Tarım

Köyün bağlı olduğu Çorum; Orta Karadeniz Bölgesi'nde

yer almakla birlikte İç Anadolu ile sınırdaştır. Bu neden-

le bu yörede heriki iklimin varlığı hissedilmektedir. Alaca

ilçesinin rakımı 1000 m civarındadır. Köyün yeri bundan

200-250 m daha yüksektir. Köyde yayla görünümü ve ha-

vası vardır.

Arazi düz alan ve dalgasızdır. Killi, tınlı bir toprak yapısına

sahiptir. İyi kalite buğday hasadıyapılmaktadır. Bunun di-

şında arpa, pancar, nohut, ayçiçeği tarımı yaygındır. Son

yıllarda sulama imkanlarının artmasıyla bahçe meyve seb-

zeciliği gelişme göstermektedir. Kiraz, vişne, kayısı, şeftali,

elma kaliteli olarak yetiştirilmekte; sebze olarak da doma-

tes, salatalık, patates, patlıcan, fasulye ev ihtiyaçlarını gi-

derecek şekilde doğal tarım yapılmaktadır.
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Köyün kuzey batısında Kılavuz ve Akpınar köyleri arasında

orta boy bir gölet bulunmakta, yeni yapılan büyük ölçekli Koç-

hisar barajı ile arazinin sulanabileceği ön görülmektedir.

Köyde Yaşayan Sülaleler ve Türkçe Soyadları

Köyde iespit edilebilen sülaleler aşağıda bugünkü soyadları

ile gösterilmiştir. Ölüm veya terk nedeniyle bazı sülalelerin tes-

pit edilememesi olasıdır. Ömeğin; Denef, Yaş gibi sülalelerin

geçmişte var oldukları bahsedilmektedir. Buailelerden kimse

kalmamış görünmektedir. Bu konuaraştırılmaktadır. Yeni elde

edilecek bilgiler toplumla paylaşılacaktır.

Bızago (Aydoğan, Görün, Cadır (Keleş), Öhbet (Demirci),

Halbad (Görgü), Zecekho (Seçer, Atalay), Jiy (Gündoğan,

Korkmaz, Gören), Dırbaş-Ardzınba (Kuyumcu, Güngör), Öğ-

za-Oğuzba (Karataş), Dibap (Peker), Lidze (Erdoğan), Akhı

(Ergören), Hüşt (Çayar), Akua (Taşdan)

Köyde Abaza lisanına uygun olarak Telesten (Mehmet), Pıya

(Feyzullah), Husa (Sadık) Tüfye (Fevzi), Huya, Zağbey, Daduk

ve Nanu isimlerinin sık kullanıldığı görülmektedir.

Her ailenin ilk gelenlerinin ve secerenin tespitiile ilgili bir soy

ağacı oluşturulması önemli bir talep olarak görünmektedir. Bu

nedenle örnek olmak üzere Zecekho ailesinin Mehmet (Teles-

ten) kolu hane sıralaması aşağıda konulmuştur. Bu çizelgeden

Kafkasya'dan gelenaile reisi olarak Hacı İshak'ın diğer çocuk-

ları yanında 1262 (1846) doğumlu Mehmet'in ve Mehmet'in

eşi 1255 (1839) doğumlu Tahiye'nin de Kafkasya'dan birlikte

geldiği ailenin bu kanaldan devam ettiği görülmektedir. Bu bil-

giler talep edenlerin kendi aileleri yönünden İçişleri Bakanlı-

ğı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurarak veya internet

üzerinden Memis kayıtlarına başvurularak temin edilebilir.

Gökören köyünün geleceği ve var olması, gelecek kuşakların

ilgi ve kararlılığına kalmış olduğu görülmektedir.
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Möbpxeu Muxamrı

lalurbi MaguH3

İT“Anbir3

 

(Xacaj — ebicuuü cosem Hapmos8; Ha3ssaHue

YepKECCKUX UHCMUMYUUOHANUSUPDOSAHHDIX

HapOÖHbiX COODAHUÜ.

XAC3,Meklya, Makly.

Lİİbixy63M, TTbaMKbbiM A 33İYLUİ3 HOXbbiLUXb3LU,

XaKY, Xbilarbys İyaxy CbITX9P LLibi390dlaxbiy;

nlakbya ncayklamM 4 LLl9MHLU. Ayxxbpef 33MaHbIM

X3KYDDBIC, X3X9C alibira XbilaTby3 33TYXbIHbİTbIXOM,

Ağbirel PecnyOnukam u İlapnamMeHTbiM a

dlaLubirbaulay KboKİy3.

Xacalyaxykla HapT 3MOCbiM KbbiXSLUbip TibiO3biklaya

3bl XbİTIXb3M WTKbbİM: 33M XelaxacaM 3M JTb3BaKb3

/3bUTbXbap eklyanılay, 39M dobi3 Mbikiyay. Ap,

Bayuki, xacamM KbUKİya TbyoryaH9IM MW Mb9Xb3H3

LUXboxyaxsy apallı. XacaM TXb3X9pM X3TY KbOKİY3

— Txbarbonsax, İlbarlu, AMbiLi, M33b1TXb3 CbiM9.

Aya 3M1OCbIM H3Xbbi69y KbbiXallibip HapTbinİxop

ulbireniLLi3 xacapall, âÖbi G3birbxyrb3 X3MbiTY,

yeÖnam3 Xacam hbi3 ulayıulaHKla eMbiklyy

KbbiXOLU. Ap rypbılyarbyalu; narpHapxaTbip

3fbiTenL(3 3MOCbİM MW Hibidarilbida KbeliT9 Xac9

AHCTUTYTMM. HapT Xac3M YU TxbaMagapu MLUİSLIXYI

3ul3 HapTbiniltui — 39M Hacp3H->XKbaklay, 39M

Ya3bipMacy, 39M bafbiHy, Aribizpky, 39M Harbyaluly

KbOKİYy9.

HapT xac3M MbiXbaHaluxya ularT HapT Xakyp

390aLUY TIC9YHbİMKİS. Tllarrbakla aLul HapT XacsM

KbbilyalsTbipT XOKYM, HapT Tb3riKbbiM 1 İyaxy

Ky9l; X9KYp ÖYÜM LUbIXbBYMAHPMU, MbaB3 LUİSHPM,

İ9LUXBYHpU, TXB3MBILUKlarby3 KbalbbicaM

39pbınaLılaTbIHPM, Kbalılaxbya L1l3ÖM9p TbaCIHPU,

Kb.

>Kbimarbya İyoxymM Kbbigaklyay, HapT Xacaom ulayxac

43TX9H3 3bi HapTMM UlİbIXyrbay, HAMbICY, UL9H-

UDONOTMEM MH SHUMKNONEJME”M LUbILU

 

seklyaklay X3MbbiH Xyefp.

Xaca yHadap COM 1 yHadar. Xaca yHadap

yMbirba3allıla — 8MbiKİyaluxyar, OrbasaLula —

UİbiXb, Mills KbbiNSKİYapT: «HaxbbDKbbiM3 HapT

xacaM Lyalopap OrballaklaHap Urbxbakladarbay,

LbITXbYLUKOY ârTbbiT9 Xa039T...».

Xacap Mb3Xb3H3 KbİKb9 Abl/l3 Kbbi33pbİLLEKLIM

4 LUbIXbaTY HapT 3MOCbİM H3rbyallM KbbiXOLU,

HapTXx3M Xac3 LXb3xya TpayxyapT Xbbip

39payklbixy LUibiTa Macapel xa639xKbbiM (erirb

»Kbbiyklxac3 TXbirbaM). HapT XacamM pxary,

caHaxyada HaliT, A 33lU LUbiTDAMbOYPT,

LUYDbUTbIC LUbUPKSTypT. «HapTX3M A XaC3M CbiTX3p

UibiXbbiöap?» xxulay CaTaHeH LubıtLulayrıLulakla,

Cocpbikbya xel3:

HapTXx3 A xacsM Cbiklyalu,

“liypbirbac Kbamkary”, — Kbbilllbi3>Kal9M,

IUypbinbac cbipkoryalı,

Ubı6nayaklay Cbirbyaxbyapu

bâaTbipbiOxbU KbbicxyaXbalL,

Cu niİbixXbykbblOXKbBaMU Cbikbedbapu,

Capukl cbikbaklyoxatı.

XyaOrbadall3 xbyHyLu rilakbyap LilbixyO3biMkl9

(aH3MKl3) KbbiliarbbiTay LUblTaM (MaTpMMOKarıb

yHarbYya TbaricbiklaM 4 39MAHbIM) LUbilaya. Ap Hacy

MXYOMbirb3ÖblL9MU, âÖbi 4 Tb3yxKb KbbiXOLU Klax9

TeKCT TY9pX9M — Hbiyaxac3, Hbixac (H3ay9Xb, dbbi3

XaC9) XX9y9 AX3T rıcarıbax3M, aÖbix3M aTeyxya

İyapbılyarTaxaM. Anxyan3 xac3M KbaraHy ulam U

İyaxykla İyapbılyaram xel3: «Mraym HapTM3 Hbixac3

AlaTbirb. A HbixacaM Hbio İyluxap eklyanlaTbırb9x.

Ulbılaklay aklanama al3H dbaem, xa639-63birıxbay

alak baem TeryıyalsTbirbax...». Hbiya xacaM

e
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uyalyaTaT Mbixap: LUİbixXyp 4 HbiÖSM XYOMbiNLUbiiİY XKBUTOM Y

İyexy 39pMXb3y, LUİSM Xbbip MTbbİTSY, Ö3bUTEXYIbOPp SJTbbITAY,

AMS AMbILUXbİY, Tbarikb yHadap OsalpKoM Jb9ryLulaTbiH

UpaMbırbaLuİy LUbiTbiH Xyelya. Hbiys xac3M Y ryallay LUbiTap

Arıbimpkxs a ryallapays xels.

SMOCbBİM HaXbbiÖay KbbiXallibip HapT Xacapalu. Hbixacu

HapT xacM 3bi 39MaH 330biLUbilaya TIXYTeYOblNOpKbbiM.

H9Xb TblOOrb3UbiHbiXb AMISLUİbikla HbiXac3 Llibilapa 4yXKbKl9,

UİBİXYxXByM Oxkbbirnap WyOblla HayKb, a6bi MH nİ3 Filbi xacs —

HapT Xac3 — Kb4yBay3.

Xac3'M M3MBbILLİY, SMOCLIM YLUbIXYO33 «39XY3C» MbiXb3H9p Hl3y

WLPKbIPM 3bi ncalTbaM — mekiya (n3kly):

— Cbleluxgklo-eurbyaklor ca,

CbimarbyHaklonları,

HapTxap 3bill433h1ekloy,

Tleklop 3bilyaLLılBiDOM

Übory ribana cbidak.

— HaprXxap 3biLu3onekloy,

İleklopu 3bilyaLılbıpap

larıanıx AYHIXb.

«Y3biTEKİY9M MAKİYM yxerb3H» Xbixyula ncarboKbMHY

A3bIHbIKbYOX3M MbIXb3H3Y3 KbparbakİbiMKİ3, «Y3biLUbIMbICXbY

MaXxy9 Kbac Ulbimrlarb3 LUbIMbbiHBİM LİbİXY 39XY3CBILUXYIM

YPUXbIXbOKbidbIHKbbIM» XKbixXyulay apaLı.

Ağbir9m A Tbalıl9MM LulbimilaLıxya UMyObliy LUbiTaLI Xac9M.

Ağibirs Xxac3x39p 3bi Tb3ricbiklamM TeTpa ağibıra nlakby3

TICOMMU Llibl33XY9(3Y LUbiTaKbbiM. İİb3XbaH9, X9KY,Lulbirıla

CbiTX9M ElbblTay3 XaC3X93M A TbariCbiklap 39TEXY3TOKbbİM.

(bkyHaTbikbya Mey 3aT-maLl4a 3apbbkulamkla, (aTX9H3 ağibır3

TbariKb rilakbyapu İbiXb3-İbixbay, İyaxyıularla LUuxboxyoy

ryallaya J3TX9H39 3bIMM MİbiLUXb3 UT (MlakbyarılaLuy e

YapKbbiy). Arıxyan3 nİbILUXbOX3M XaXxbipT JllbiLuxba Xac3.

»Kbir3x93M nilbiklya ALJİTU XaXxT HSXbbİLUXbOK — Xacallıxyap.

A6bi XUXT XaKyM WU MİbiLUXb9 riLHbiLUXyap (riLibi TXb9MAN9p, TILUbi

yarMüp).

iLlxboxyay Lubilalı XeaLula (XeuLula, xemxba, Xeexb3) XaCcukl.

Mbi TepMUHbIM erixays Kb333HOKbY9 XK36arbbi Y Xbilaxyay

Kbarıcarib Mbip: Tİ3yxeexb3 Kb9BMbiyOra, 33KbYOLUMTİ HIXbbİKb

Kb3BMbiyOn9, db1333TEeX Kb3BMbiyOna. Frape rıcarrbadam

«yHadap 33 Kb3Xbbirbyay, Hel-HadhİXx9Mbirby Kbadxb, xeMLula

yHadapu yKbKl3 KbPEMbilLLibiHaya» KbUKİbiy apaLı.

AH Mbaricbiklakla xac3xap 39XY9Mb1J3Y LUbiTAaMM, MCOMM

ZeMOKpaTbirba HH AX9MTbT. XacalLlıxyaM MapnaMeHT Kban9Hbip

Urba3alılar. Xac9xaM H3XbbiGay 39paxyap Ulbixy69, ITb3nKb

İyaxyr. Aya sanaya, LUXbs3aKbya İyaxyu 390dlarbaklbipr. Arıxyana

Kbarl9H Ur ba3alylar, ncarboM narıyla, Xeauıla Xacam. Haryma

Ulopa 39p4TXbIMKİ3, İlcbbkbbiluxba ((Mcbbkbpa Te6opgbip3 A

3axyaky) LUbilallı MbiBaKbar9 Kop CypaTy tulay HbipObiLU

yHa) XacaMbiB9'Kİ3 emKay. MbiB3M ALLIbILI 3bIM KbbiX3LUT LUbi

MbaKbyarnlapa Xbs bakbyanlapa. MbıBa TbyaHaMkla xeüMp9

MbICAMPp9 33Xafb3KİbipT. Mbicop MCbirby39 TYDMU TbyaH9M

UKİbIĞTOKbBIM, XP TYTbY EXBMM UKİBIPT.

Xac3x3p Ilıbi3oxallaKla KbalaT İyoxym dh9pbilUuİbirbakla

APANCANbSTSKbbİM, 3bl HAPBIOTOM MH aKbbili saKbyakla yada

AL(İTOKbbIM. İ9TXSH3 3biLiİbixymMu KV İyaxyerirbbiklap ayGO3bIXYH,

TICODY âp33bI 3bITEXbY3H İyoxym WU KİyapaĞrby H3Xbbidi

Zbilep yHadey alsH narıula, Xac9M Kbbillalata İyaxyM Kyanp3

UpUncanb9pT (TXbIZ3M elula Wibac mcokla eklyakla xac3

39lyıul3).

XaC9M A LU3CbimİSY LUbiTAaLLI JTb3MİKE, Kbi719 İyaXyp COM

AN M3birbalLU ağbira Xa633p. Kbbi33pbiklya Xacarılx9M

KbbilUbiLula3ay3 MLUbi-TXbOMALIM LUbİLUİSKİbDKy Obilay

TeTbiH XyeÜT ağibirs xa639M. İlilays xaXa niLUbi-TXbOMaIM

XacaLıxyaM (MapraMeHTbiM) H MaLLxbaM TXb3 LUMİyaT afibir9

Xxa633M TeTY İyaxy ULUİSHY, XKbUTOM Xyarı9KbiHy, saxyay LUbITbİHY,

XacaM 4 yHadap TIXUTb3KİbİHY. SU FILLOpbUTb 3biMbirbo3aLılay

afibir9 Xa639M, afbir9 H3MbICbIM ©0akby9 Xac3 TXbaMaJ3x9p

X9T LUbILUMM TpaXxypr. İlcarıbam namıyla, >Xbi9M H İyaxy

TILUbİM 39PMMbirbaklyady garborbyaMa, €  HOMbiICbip

KbpUrbayOxbbiryamMa, afbir9 Xa639M H3CY TEMbiTaM9, MLUbiTEXY

ALIİTM TpaxyT, MILLbİLİSPM KbbiTpAXT.

Ypbic-KaBka3 sayap UyXbiy KaBka3biM KbMHAa alibiraxap

Ypbiceli Kb3parıbiM LUbiILU Xbya HAYXb, albira TbarIKbrCOo

xac3x9p klyanbikalu. AObIx9M A mLU3M J971ba KbarlaH Tyapxap

Kbapanı Kbyhibikbyıularıl9xaM arba3alıla Xbyallı. ETb33birbakla

alykb X3KYp 3b1ÖrbiHay Harbyalul Kbapanıx9M KbbillUbixyTa

albir9x3M Kbbi3aparbonallla âllbir9 Xac3x9M mMapraMeHT

KbanlaH alaxaKbbiM. A6bixamM 3apaxya xbyalL Xbirarbya,

dibilule İyaxyxap: ağbır3639p, ağbir9 xa633p XbYM3H, TXbiJ9p,

ullaHxa639p L4la6raoM erbalulaH, goxyaxam g3lanbiKbyH, H.

(lemokpaTMeM 34Y>XKbbiH LUbILUİMZI3IM, 1980 Tb3X9M WU Kİ3X9M

albir9 Xac3X39p KbbiLLbiyHaxyxallı KaBka3MU. AObIX9M AX9TLU

allbira Xa9rbary xacaxapu, İlyHelrco Agbıra Xacapu. b339, xa633,

TXbig9, UllaHxa633 CbiTX9M KbbiLUbiMbiH3Y, a6bIXSM Kbapanı

(kbirlarbya-noruTUK39) İyoxyu 39paxya xXbyalı.

Jlur.: HapTxap. Apbira sroc: Vİ: 19, 106, 129);

HapTxap. Apbırs sroc: İV: 48;

HapTxap. Ağibırs aroc: V: 149;

HapTxap. Ağbırs anoc: İli: 84;

Hormos L1.B. HcTOpmA albixe4ckoro Hapoga, COCTABMEeHHAaR

mo npegaHYaM KabapamHLueB. Ber. cr. 4 mopr. TekcTÖAa T.X.

KyMbikoBa. Harıbuuk, 1982: 44;

Mebke M. Ağbira xac3M H TXbIG9M LUbiLU // «İleHuH Hyp» ra3.,

1990. Ne 16.

KaxapoB B.X. Ağibirckas xaca. Harıbuuk, 1992;

2009-2011 Trb3x3M TbipkyM LUbincay ağbirsx3M A JEX

iyenrskiyakla İyapbilyaT3-3THOorpadbme akcrmenuL9x3M A

MaTepManxap;

ABTOPX9OM A apxWB.
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Ulxok»y9 3abap

“TİC9M Wr19 Harı9” >KbI3bIl9 TP3MKB,
Xam93 ujİbiry KbBUHAMKİ3

X3KYM €KİY3n1l9XbIHPH Hanoi.

brposanıl3M Mbi İyoxyrbyap

Mklu ucan, UKİH ryan3nı.

“TIco9M Wn3 Han93” >BI3BIİ9 IB9HKB,

HoH9 yırbınıcayMu, yu aH3639p

39Ö0rb9Mİ9KbIHbIPM Hanoi.

brb33al,l9M Mbi gaxarb3p,

Wklu ucananı, WKiu ryarı9nı.

“TIc9M m119 Har93” >KbI3bIl9 J'P9TIKB,
Y39p Anpırsp 314OMPITb9TbYILNIY

İpanıl9s yrrp3ı İ9HbIpHU Han9n,

brb33aml9M Mbi HİbIXyrb3p,

Wklu ncanan, Wklu ryansn.



 
23 Nisan'dan itibaren her hafta Çarşamba günü
stanbul ve Kayseri'den otobüs seferlerimiz
başlamıştır.

 

İs anbu 'dan 16:00 Ankara'dan 23:00

Kayseri'den 20:00 Sivas'tan 23:00
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